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Disposició final primera
Es faculta la directora general d’Agricultura perquè dicti els actes necessaris per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de maig de 2010
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—
Num. 11394
Resolució de la sol·licitud d’inscripció a la Secció General del
Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, de l’explotació SON CERDA, presentada per BORIS DIETRICH, amb
DNI/NIF X2309362R
Fets
1. El dia 12/05/2009 es presenta la sol·licitud d’inscripció a la Secció
General del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears de l’explotació esmentada, amb núm. d’entrada 1622/2009.
2. La sol·licitud no compleix tots els requisits documentals exigits. El dia
27/02/2009 es comunica a BORIS DIETRICH les deficiències de la sol·licitud.
3. Fins a la data no s’han esmenat les deficiències en el termini reglamentari, el qual era de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992.
4. El dia 27/01/2010 es publica la notificació d’esmena de deficiències al
BOIB i al tauler d’anuncis a l’ajuntament de Campos.
5. El dia 30/03/2010 el Servei de Ramaderia emet informe proposta per no
inscriure l’explotació.
Fonaments de dret
1. Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el
Registre general d’explotacions ramaderes
2. Decret 53/2006, pel qual es regula el Registre general d’explotacions
agràries de les Illes Balears.
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot, l’exposat anteriorment,
Resolc
1. NO INSCRIURE a la Secció General del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes
Balears l’explotació anomenada SON CERDA, ubicada al polígon 51, parcel·la
79, del terme municipal de FELANITX, de la qual és titular BORIS DIETRICH,
amb DNI X2309362R, i arxivar la sol·licitud per desistiment.
2. Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada, davant la consellera d’Agricultura i Pesca en el
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació, de conformitat amb
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i amb
l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 3 de maig de 2010
La directora general d’Agricultura
Maria José Suasi Amengual

—o—
Num. 11442
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de maig
de 2010, per la qual es declara l’existència de la plaga
Rhynchophorus ferrugineus,(Olivier) a les Illes de Mallorca i
d’Eivissa i s’estableixen les mesures per combatre’l.
La plaga del becut vermell de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790) va ser objecte de legislació específica per la Comunitat
Autònoma, una vegada es detectaren els primers focus a l’illa de Mallorca, mitjançant Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 30 de novembre
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de 2006, per la qual es declaraven l’existència de tres focus de l’insecte i establint les mesures per evitar-ne la seva difusió. Al 2007 es va detectar la presència de l’insecte a l’illa d’Eivissa i tres focus nous a l’illa de Mallorca. Durant el
2008,i 2009 i 2010 ha continuat la seva dispersió, de manera que es consideren
afectades la totalitat de les Illes de Mallorca i Eivissa.
Atenent a les darrers dades de la xarxa de vigilància fitosanitària de l’Illa
de Mallorca convé mantenir i reforçar , donat que el risc continua, la protecció
contra la introducció de l’agent nociu a l’Illa de Menorca, així com contenir-ne
la dispersió.
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta a l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma perquè, davant l’aparició per primera
vegada del símptoma d’una plaga que pugui tenir importància econòmica o
mediambiental o davant la sospita que existeix aquesta plaga, verifiqui la presència de la plaga i la importància de la infestació, i perquè adopti les mesures
fitosanitàries que consideri oportunes per evitar que es propagui.
Així, la Decisió 2007/365/CE de la Comissió, de 25 de maig de 2007, per
la que s’adopten mesures d’emergència per a evitar-ne la introducció i propagació del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790), i la Decisió de la Comissió
de 6 d’octubre de 2008 (2008/776/CE), que modifica la Decisió 2007/365/CE,
constitueixen el nou marc normatiu en aquesta matèria
El Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790), té el caràcter d’organisme
nociu objecte de quarantena, de conformitat, amb el Reial decret 58/2005, de 21
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió, en el territori nacional i de la Comunitat Europea, d’organismes nocius per
als vegetals o productes vegetals, i de l’Ordre ARM/605/2009, del Ministeri de
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de 6 de març, per la qual s’estableixen
mesures específiques per a l’aplicació de la Decisió 2007/365/CE, de la
Comissió, de 27 de maig, per la qual s’adopten mesures d’emergències per evitar la introducció i propagació a la Comunitat de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) i mesures especials de protecció.
En conseqüència, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer
Estat de la plaga del becut vermell a les Illes Balears.
1. Es constata l’expansió del Rhynchophorus ferrugineus a les Illes de
Mallorca i a Eivissa i es consoliden les mesures de protecció i vigilància davant
el risc d’introducció a l’illa de Menorca.
2. Donada la intensitat de la plaga, la seva extensió i les tècniques requerides per combatre-la, es requereix la lluita obligatòria com el medi més eficaç
de control.
3. S’estableixen les mesures obligatòries de prevenció i lluita per al seu
control.
Segon
Mesures fitosanitàries obligatòries generals de caràcter preventiu.
1. Els productors, comerciants i propietaris particulars de palmeres, així
com les corporacions locals de les Illes Balears, hauran de vigilar la presència
del Rhynchophorus ferrugineus a les palmeres produïdes, comercialitzades o
plantades, i comunicaran a la Direcció General d’Agricultura la detecció de palmeres afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos de la seva presència.
2. Tal com estableix la normativa vigent, les persones físiques i jurídiques
que produeixin, comercialitzin, importin palmeres o altres vegetals hauran
d’inscriure’s obligatòriament al Registre Oficial de Productors, Comerciants i
Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
3. Les persones inscrites en el ROPCIV hauran de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita que estableix aquesta Resolució, i les
que en cada cas determini la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
4. Queda prohibida la comercialització i el moviment de palmeres amb
símptomes de la presència de Rhynchophorus ferrugineus.
5 Les persones físiques o jurídiques que introdueixin palmàcies a les Illes
Balears, hauran de comunicar-ho per escrit a la Direcció General d’Agricultura
o als responsables d’agricultura dels Consells Insulars, en temps suficient per a
que es puguin efectuar les inspeccions oportunes, i validar l’absència de la
plaga. S’haurà d’indicar l’espècie, el nombre d’exemplars, l’alçada o diàmetre
mitjà, la procedència, la data d’entrada i la destinació dins l’illa. Si les relacions
comercials són amb països tercers s’haurà d’adreçar al llocs d’inspecció fronte-
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rers del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (MARM) a les Illes Balears.
6. Totes les palmeres que circulin dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears d’un diàmetre superior a 5 cm (a la base del tronc sense pelar), destinades a la plantació o comercialització hauran d’anar acompanyades del passaport
fitosanitari CE que garanteixi que no es troben afectades pel Rhynchophorus
ferrugineus.
7. Les persones propietàries dels jardins amb presència de palmeres hauran de permetre l’accés dels funcionaris o personal oficialment autoritzat per
realitzar les tasques d’inspecció i, si n’és el cas la tala i la destrucció de les parts
afectades pel Rhynchophorus ferrugineus o amb símptomes sospitosos de la
seva presència, així com d’altres mesures de prevenció i lluita. Igualment hauran de comunicar d’immediat qualsevol detecció de la plaga.
8. Es obligatori destruir qualsevol forma viva de l’insecte. No obstant
això, la Direcció General d’Agricultura pot autoritzar, en determinats supòsits,
que l’insecte no sigui destruït, amb la finalitat que es puguin realitzar activitats
divulgadores i d’assaig científic, sempre que, a més, el sol·licitant garanteixi que
adoptarà les mesures de confinament de quarantena als llocs on es realitzin
aquestes activitats.
Tercer
Mesures fitosanitàries obligatòries de caràcter preventiu per als productors i comerciants (inclosos els importadors) de vegetals que pertanyen a la
família de les palmàcies.
1. Els inclosos dins d’aquests apartats han d’adoptar obligatòriament, a
més de les mesures establertes en els paràgrafs anteriors, les següents:
a) Estar inscrits en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i
Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
b) Dur el registre de moviment de palmàcies susceptibles d’estar afectades i d’aquelles de més de 5 cm de diàmetre en la base del tronc (sense pelar).
c) Fer un tractament fitosanitari mensual entre els mesos d’abril i novembre amb productes autoritzats, i deixar constància que s’ha fet aquest tractament
i, concretament, de la data, de les espècies tractades, dels productes utilitzats i
de les dosis emprades.
d) Conservar durant cinc anys els registres d’adquisició i de moviments
d’exemplars de palmàcies i, en tot cas, acreditar-ne la procedència i la destinació.
2. Les mesures fitosanitàries que s’estableixen en aquest apartat, les han
d’executar les persones interessades, amb les despeses a càrrec seu. En cas que
no ho facin, la Direcció General d’Agricultura les executarà subsidiàriament i hi
farà repercutir les despeses que en resultin
Quart
Mesures fitosanitàries obligatòries generals davant la detecció d’un focus
infestat per Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790).
1. Quan es detectin palmeres afectades pel Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier 1790), la Direcció General d’Agricultura crearà un cercle de vigilància
intensiva d’un quilòmetre de radi del focus, i establirà una zona de protecció de
5 Km de radi, on tindrà lloc una prospecció de tots els exemplars de palmeres
existents. Aquesta prospecció es farà amb nivells d’intensitat diferents, en funció de la proximitat al centre del focus i de la espècie de palmera, seguint el pla
de control i vigilància establerts.
2. També establirà una àrea de seguretat amb un radi de 10 Km amb el lloc
de detecció com a centre.
3. Es prohibiran tots els moviments de palmàcies dins de l’àrea de seguretat establerta, sense l’autorització prèvia de la Direcció General d’Agricultura
o dels responsables d’agricultura dels Consells Insulars.
4. Es realitzaran dos tractaments fitosanitaris preventius amb periodicitat
quinzenal a totes les palmàcies de la zona de vigilància i les susceptibles d’estar afectades que es trobin en l’àrea de seguretat.
5. Els tractaments es realitzaran mitjançant dutxa als ulls i fillols, banyant
bé la base de les fulles, garantint que el producte arribi a tota la corona de la
planta.
6. S’han de tallar i destruir les parts afectades de la palmera en confirmar
i haver notificat a la Direcció General d’Agricultura o als responsables d’agricultura dels Consells Insulars la presència de la plaga. La destrucció es farà
seguint les directrius tècniques de l’autoritat competent en sanitat vegetal.
Les tècniques per a la destrucció de les parts afectades de les palmeres
afectades irrecuperables podran ser:
- Incineració: trossejat del tronc en seccions menors de 50 cm i estellades
en quarts. És suficient destruir la valona i les palmes sempre que no hi hagi galeries per davall el tall. La caixa del transport ha d’anar coberta durant el trasllat.
- Enterrament: les parts afectades (valona i fulles) han de quedar un metre
davall de terra.
- Embolicat i fumigació: segellat amb làmina de plàstic resistent amb un
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tractament insecticida únicament de la valona. Requereix l’eliminació de les
palmes garantint l’absència de formes vives nocives.
- Trituració: amb màquines de ganivetes o que assegurin la destrucció de
totes les formes vives.
7. Les podes de palmàcies a la zona de protecció hauran de ser autoritzades per la Direcció General d’Agricultura o pels responsables d’agricultura dels
Consells Insulars. Podran eximir-se de l’autorització de la poda els podadors
que acreditin la formació en les tècniques de sanejament, detecció i control de
la plaga en la manera que ho determini la direcció General d’Agricultura o els
responsables d’agricultura dels Consells Insulars i que hauran de remetre un
informe mensual i comunicació diària de les intervencions de palmeres afectades a la Direcció General d’Agricultura o als responsables d’agricultura dels
Consells Insulars.
8. La poda i les intervencions de sanejament mecànic han de minimitzar
les ferides i garantir l’eliminació de les parts afectades per la plaga i han d’acompanyar-se d’un tractament fitosanitari immediat a l’ull i la valona.
9. L’afaitada no s’utilitzarà com a tècnica de poda amb motius ornamentals, únicament en els casos que justifiqui la neteja de les ferides. Sempre anirà
seguida d’un tractament insecticida immediat.
10. Com a mesura cautelar, per tant d’evitar la difusió del Rhynchophorus
ferruginuus (Olivier 1790), la Direcció General d’Agricultura podrà determinar
altres actuacions a les palmeres de les zones de seguretat.
11. Les corporacions locals col·laboraran en les activitats de prospecció en
el seu municipi i en les de tala i destrucció de les parts afectades i de les palmeres irrecuperables, aportant els mitjans necessaris per a l’acompliment de les
mesures fitosanitàries. També col·laboraran en les denúncies d’infraccions per
l’incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries.
12. A mesura que avancin els coneixements i les tècniques fitosanitàries
disponibles per a combatre aquesta plaga, la Conselleria d’Agricultura i Pesca
podrà autoritzar noves mesures fitosanitàries per al seu control, que s’hauran de
realitzar amb la supervisió de la Direcció General d’Agricultura.
Cinquè
Incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries.
1. L’incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries, donarà lloc a
l’aplicació del regim sancionador previst en el Títol IV de la Llei 43/2002, de
20 de novembre de Sanitat Vegetal.
Sisè
Publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
1. Aquesta resolució s’ha de publicar al Butlletí de les Illes Balears, produirà efectes a partir del dia següent de la seva publicació, i deixarà sense efecte la Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 13 de desembre de
2007, per la qual es declara l’existència de la plaga provocada per l’insecte
denominat becut vermell de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier
1790) a les Illes de Mallorca i d’Eivisssa i s’estableixen les mesures per combatre’l.
Palma, 13de maig de 2010
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 11451
Resolució de la secretària general de la Conselleria de
Presidència per la qual s’anuncia la licitació del servei de la gestió educativa del centre EEI Direcció del Sector Naval per al curs
escolar 2010-2011
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Conseller de Presidència
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació
c) Obtenció de la documentació i informació:
1) Dependència: Unitat Administrativa de Contractació

