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ges i locals comercials en urbanització Biniaumaia, en el terme municipal d’Es
Mercadal, amb les següents característiques:
Tipus de Gas
Gas propà
Instal·lacions
2 dipòsit de 6.650 litres cada un per l’emmagatzematge de GLP i una
xarxa de distribució amb canalització enterrada de polietilè de diferents diàmetres.
Pressupost
37.382,75 euros.
Complerts els tràmits reglamentaris en l’expedient instruïts a l’efecte, d’acord amb el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs i altres
disposicions d’aplicació, així com, el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i l’Ordre del conseller de
Comerç, Indústria i Energia de 17 de desembre de 2003, de desconcentració de
funcions en els directors general, i tenint en compte que l’empresa Repsol
Butano, SA compleix els requisits que estableix la Llei 34/1998 i la resta de normativa vigent,
RESOLC:
Atorgar a Repsol Butano, SA l’autorització administrativa prèvia, per a la
construcció i explotació de la instal·lació d’emmagatzematge de GLP formada
per dos dipòsits de 6.650 litres cada un i una xarxa de distribució amb canalització enterrada de polietilè de diferents diàmetres, amb emplaçament en el conjunt d’habitatges i locals comercials en la urbanització en la urbanització
Biniaumaia, en el terme municipal d’Es Mercadal.
L’àmbit de l’extensió de la xarxa és la senyalada en el plànol número 3,
del projecte visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears amb
número visat 108609-2 de 10 de desembre de 2007.
Aquesta autorització administrativa de distribució ha de complir, en tot
moment, el que estableix la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs i altres
disposicions que hagin dictat o dictin l’Administració de l’Estat i la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia en matèria de subministrament de combustibles
gasosos i instal·lacions de gas, així com les condicions que s’esmenten a continuació:

28-02-2009

29

assistir-hi si ho considera necessari.
Una vegada executades totalment o parcialment les instal·lacions objecte
d’aquesta autorització administrativa prèvia, el titular ho comunicarà a la
Direcció General d’Indústria i presentarà el certificat de final d’obra, les proves
reglamentàries i la resta de documentació que exigeixi la reglamentació vigent.
El termini per a finalitzar la totalitat de les instal·lacions i formalitzar-ne
la tramitació de la posada en servei no pot superar els dos anys, comptadors des
de la data de notificació d’aquesta Resolució. La Direcció General d’Indústria,
per causes justificades i motivades, pot augmentar aquest termini.
El titular ha d’iniciar la prestació del servei en el termini d’un mes des de
l’autorització de la posada en servei de les instal·lacions, tret que, per permisos
o llicències de qualsevol organisme o per altres causes justificades i motivades,
la Direcció General d’Indústria n’augmenti el termini.
Quinta
El titular d’aquesta autorització ha de mantenir un subministrament
correcte i un manteniment adequat i eficient de les instal·lacions, i s’ha d’encarregar de la reparació d’avaries, les reclamacions i l’atenció als usuaris. També,
s’ha d’atenir al que estableix el Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, el
Reglament de l’activitat de distribució de GLP, i altres disposicions que hagin
dictat o dictin l’Administració de l’Estat o l’Administració autonòmica.
Sexta
La determinació de les tarifes d’aplicació del subministrament de gas s’ha
de regir per les disposicions vigents en cada moment sobre la matèria, d’acord
amb el que la Llei 34/1998.
Setena
Les instal·lacions que s’han de fer han de complir les disposicions i les
normes tècniques que, en general, hi són d’aplicació i, en particular, les corresponents al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos
i les seves instruccions tècniques complementàries, al Reglament d’aparells a
pressió, als reglaments electrotècnics, a les Normes sobre instal·lacions de distribució, normes UNE i directives europees, així com, les corresponents a totes
les normes les substitueixin o que es dictin d’àmbit estat o autonòmic.
Vuitena
Aquesta autorització es pot revocar per incompliment dels requisits fixats
en aquesta Resolució i per error substancial de les dades bàsiques de la sol·licitud que n’han suposat l’atorgament.

Primera
El titular d’aquesta autorització constituirà, en el termini d’un mes, comptador des de la data de publicació de la Resolució d’autorització en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, una fiança per valor de 747,65 euros, que equival al
2% del pressupost que figura en l’expedient, per garantir el compliment de les
obligacions, d’acord amb l’article 46 bis de la Llei 34/1998.
Aquesta fiança s’ha de constituir a la Caixa General de Dipòsits de la
Tresoreria del Govern de les Illes Balears, en metàl·lic, en valors de l’Estat o per
mitjà d’un aval bancari.
El titular d’aquesta autorització ha de trametre a la Direcció General
d’Indústria la documentació acreditativa del dipòsit de l’esmentada fiança dins
el termini de 30 dies comptats des de la constitució.
Una vegada fetes les instal·lacions autoritzades, dins els terminis que estableixi aquesta Resolució, la fiança es tornarà al sol·licitant després que la
Direcció General d’Indústria en formalitzi la posada en servei.

Novena
Aquesta autorització s’atorga sense perjudici de tercers, i deixa fora de
perill els drets de particulars, independentment de les autoritzacions, les llicències o els permisos de competència municipal o altres necessaris per a fer les
obres i les instal·lacions.
Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes, a partir de l’endemà que en tingui lloc la notificació, davant el conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 114 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Segona
Les instal·lacions s’han de dissenyar per a respondre als avenços tecnològics en el camp del gas i s’han d’utilitzar els abastaments més flexibles i segurs.
El sistemes de conducció del gas han de ser objecte d’una progressiva modernització, i s’han d’adaptar a les directrius que indiquin l’Administració general
de l’Estat i el Govern de les Illes Balears.
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les
seves instruccions tècniques complementàries i el disseny i la construcció de la
instal·lació ha de ser compatible per a la distribució de gas natural.
El canvi de les característiques del gas subministrat, o la substitució per
un altre d’intercanviable, requereix l’autorització administrativa prèvia, d’acord
amb el que indica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, d’hidrocarburs.

—o—

Tercera
El titular d’aquesta autorització, en el termini de sis mesos comptadors a
partir de la dada de notificació d’aquesta Resolució, ha de presentar la sol·licitud d’autorització d’inici del muntatge de les instal·lacions, a la qual s’ha d’ajuntar, si no està definit en l’expedient d’autorització administrativa, el projecte
tècnic de les instal·lacions i la resta de documentació que hi pertoqui.
Quarta
Una vegada autoritzat el muntatge de les instal·lacions, s’ha de comunicar, amb antelació suficient, la realització dels reconeixements, assaigs i proves
reglamentàries que s’hagin de fer a la Direcció General d’Indústria, que pot

Palma, 12 de febrer de 2009
El director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 3944
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 19 de febrer
de 2009 per la qual s’estableixen mesures complementàries de
regulació a la reserva marina del Migjorn de Mallorca
L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 3 de maig de 2002 per la
qual s’estableix la reserva marina del Migjorn de Mallorca compresa entre el
Cap Blanc, el parc nacional marítim terrestre de Cabrera i Cala Figuera, modificada per l’Ordre de 21 de maig de 2003, assenyala, en l’article 2, que dins
aquesta es pot exercir la pesca professional d’arrossegament, a fondàries superiors als 50 m, amb les condicions que s’estableixin; la pesca professional d’arts
menors, amb els arts i ormeigs tradicionalment usats en l’àrea, amb l’autorització expressa de la Direcció General de Pesca; la pesca marítima recreativa i
esportiva, i la pesca submarina. No obstant això, l’article 4 estableix que la
Direcció General de Pesca ha de definir anualment les modalitats i els períodes
d’utilització dels arts i ormeigs autoritzats als pescadors professionals, recreatius i esportius, i que, en funció dels resultats del seguiment de la zona, pot establir anualment períodes de veda, com també limitacions al busseig i a altres activitats per tal de preservar els recursos naturals i pesquers.
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Actualment, com es posà de manifest en la quarta reunió de la Comissió
de Seguiment, que va tenir lloc el 15 de febrer de 2008, sembla adequat establir
mesures complementàries de regulació dins la zona.
D’altra banda, s’ha comunicat aquesta intenció a la Conselleria de Medi
Ambient —atès que la reserva inclou part dels llocs d’importància comunitària
(LIC) denominats cap Enderrocat, cap Blanc i arxipèlag de Cabrera, aprovats en
el marc de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres— com també a la Comissió Europea, de conformitat amb l’article 46 del Reglament (CE) 850/1998, del Consell, de 30 de
març, per a la conservació dels recursos pesquers mitjançant mesures tècniques
de protecció dels juvenils d’organismes marins.
Per tot això, en virtut de la competència per desenvolupar les accions que
afavoreixin la protecció i la regeneració dels recursos marins vius, que m’atribueix l’article 3 del Decret 91/1997, de 4 de juliol, de protecció dels recursos
marins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, havent escoltat la
Comissió de Seguiment i revisat la proposta de regulació amb els sectors afectats, a proposta de la directora general de Pesca, dict la següent

Anfós bord (Mycteroperca rubra)
Orada (Sparus aurata)
Llop (Dicentrarchus labrax)
Tord massot (Labrus merula)
Grívia (Labrus viridis)
Tord flassader (Symphodus tinca)
Reig (Umbrina cirrosa)
Càntera (Spondyliosoma cantharus)
Déntol (Dentex dentex)
Escórpora (Scorpaena porcus)
Cap-roig (Scorpaena scrofa)
Vaca (Serranus scriba)
Congre (Conger conger)
Morena (Muraena helena)

53.0
35.0
42.5
30.0
30.0
18.0
35.0
20.0
35.0
17.0
25.0
14.0
95.0
95.0

En el cas que es capturi un exemplar que no arribi a la talla mínima establerta s’ha d’alliberar immediatament a la mar, tant si és viu com si és mort.
7. Pesca esportiva
Queden expressament prohibides les competicions de pesca submarina
dins l’àmbit de la reserva marina, tot i que es permet, amb l’autorització prèvia
de la Direcció General de Pesca, la modalitat de pesca sense mort.

RESOLUCIÓ
1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta Resolució és establir mesures complementàries de
regulació a la reserva marina del Migjorn de Mallorca, compresa entre el cap
Blanc, el parc nacional marítim terrestre de Cabrera i cala Figuera.

8. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 19 de febrer de 2009

2. Pesca professional d’arrossegament
Per a la pesca d’arrossegament, s’estableix un període de veda, entre l’1
d’agost i el 30 de setembre, i dos períodes amb horari reduït, entre l’1 i el 31 de
juliol i entre l’1 i el 31 d’octubre, durant els quals tan sols es podrà practicar la
pesca d’arrossegament entre les 5.30 i les 9.00 h.
3. Pesca professional d’arts menors

La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

4.- Anuncis

1. S’estableix un període de veda per a la pesca amb tremalls i boleros
entre l’1 de novembre i el 31 de gener. Així mateix, aquests ormejos només es
poden calar fins a 2.000 m per embarcació i dia.
2. S’estableix un nombre màxim de 300 hams per embarcació per a la
pesca amb palangró.
4. Cens d’embarcacions de pesca professional d’arts menors
Per a l’exercici de la pesca d’arts menors s’ha d’establir un cens en què
només es poden inscriure les embarcacions adscrites a les confraries de pescadors de la Colònia de Sant Jordi i de Santanyí, com també les que, adscrites a
una altra confraria, puguin demostrar habitualitat en la pesca dins la zona de la
reserva marina (s’entén per habitualitat el fet d’haver gaudit d’autorització en
algun any precedent.) Una vegada inscrites en aquest cens, les embarcacions
poden sol·licitar l’autorització per a la pesca professional d’arts menors dins la
reserva marina, la qual serà lliurada o renovada anualment per la Direcció
General de Pesca.
Els pescadors d’aquestes embarcacions, a l’efecte del seguiment de l’activitat pesquera i de l’evolució dels recursos marins dins la reserva, han de dur
un registre de les captures obtingudes i formalitzar els documents que se’ls
subministraran juntament amb l’autorització.

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 3902
Anunci mitjançant el qual es fa pública la resolució d’un contracte d’arrendament d’immoble.
De conformitat amb el previst a l’article 138 del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat per Decret 127/2005, de 16 de desembre, es fa
pública la resolució del següent contracte d’arrendament de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que deixa de ser necessari:
Expedient DG Patrimoni: 342/2008
Tipus de contracte: privat, arrendament d’immoble
Objecte: immoble situat al camí de Son Pardo, s/n, del terme municipal de
Palma
Data d’eficàcia: 1 de gener de 2009
Arrendadora: APARSUME S.L.U.
Centre gestor: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Palma, 13 de febrer de 2009
El secretari general
Fernando Toll-Messía Gil

5. Zona de veda per a la pesca recreativa
S’estableix com a zona de veda per a la pesca recreativa des de terra i
embarcació, per un període de cinc anys, la zona de la reserva marina compresa entre els punts geogràfics que s’especifiquen a continuació, que ha de ser
objecte d’un seguiment científic i pesquer específics:
39º 15’ 41’’ N / 002º 55’ 15’’ E
39º 13’ 30’ N / 002º 58’ 00’’ E
39º 13’ 30’’ N / 003º 03’ 36’’ E
6. Talles mínimes de captura per a la pesca recreativa i submarina
S’estableixen, tant per a la pesca recreativa com per a la submarina, les
següents talles mínimes de captura:
Espècie
Escorball (Sciaena umbra)
Anfós (Epinephelus marginatus)
Anfós llis (Epinephelus alexandrinus)
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Talla mínima (cm)
30.0
50.0
53.0
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CONSELLERIA DE TURISME
Num. 3695
Notificació del tràmit d’audiència en referència a la sol·licitud
d’acreditació de qualitat d’estades turístiques de l’habitatge
denominat LA LÍNEA, situat al polígon 3, parcel·la 505, en el
terme municipal de Pollença.
Davant la impossibilitat de notificar personalment a la senyora Joana Aina
Vicens Mir, propietària de l’establiment de referència, i un cop establert allò que
es disposa a l’article 59.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, se us notifica que en data 11 de
novembre de 2008 es va dictar el següent acte administratiu:

