
fica protegida o tendeixi a produir confusió en el consumidor respecte d'aques-
ta.

2. Aquestes infraccions es posaran en coneixement de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les auto-
ritats competents perquè iniciïn les actuacions legals procedents.

Article 41
Gradació de les sancions

Per a l'aplicació de les sancions previstes en els articles anteriors es tin-
dran en compte les següents normes:

1r. S'aplicaran en el seu grau mínim:

a) Quan es tracti de simples irregularitats en l'observança de les regla-
mentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no suposin
benefici especial per a l'infractor.

b) Quan s�esmenin els defectes en el termini assenyalat per a això pel
Consell Regulador.

c) Quan es provi que no ha existit mala fe.

2n. S'aplicaran en el seu grau mitjà:

a) Quan la infracció tingui transcendència directa sobre els consumidors o
suposi un benefici especial per a l'infractor.

b) Quan no s�esmenin els defectes en el termini assenyalat pel Consell
Regulador.

c) Quan la infracció es produeixi per una actuació negligent, amb la no
observança de les normes d'actuació expressament acordades pel Consell
Regulador.

d)En tots els casos en els quals no sigui procedent l'aplicació dels graus
mínim i màxim.

3r.  S'aplicaran en el seu grau màxim:

a) Quan es produeixi reiteració en la negativa a facilitar informació, pres-
tar col·laboració o permetre l'accés a la documentació exigida per aquest
Reglament o pels acords del Consell Regulador.

b) Quan es provi manifesta mala fe.
c) Quan de la infracció es derivin greus perjudicis per a la denominació,

els seus inscrits o els consumidors.

4t. En els casos de les infraccions tipificades en els punts 39 B) i 39 C),
es podrà aplicar la suspensió temporal de l'ús de la denominació o la baixa en el
Registre d�elaboradors.

La suspensió temporal, no superior a tres mesos, del dret a l'ús de la indi-
cació geogràfica protegida portarà aparellada la suspensió del dret a certificats,
contraetiquetes i altres documents expedits pel Consell Regulador.

La baixa suposarà l'expulsió de l'infractor del Registre d�elaboradors del
Consell Regulador i com a conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la
denominació.

Article 42
Decomís de mercaderia

1. Podrà aplicar-se el decomís de les mercaderies com sanció única o
accessòria o el pagament de l'import del seu valor en cas que el decomís no sigui
possible.

2. En el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada sobre
la mercaderia retinguda, intervinguda o decomissada, s'estarà sotmès al que dis-
posa  l'article 435 del Codi penal.

3. Les multes hauran d'abonar-se dins del termini de quinze dies hàbils
immediats al de la seva notificació, així com l'import de les despeses de presa i
anàlisi de les mostres, si n'hi hagués. En cas contrari se serà procedent per la via
de constrenyiment.

Article 43
Reincidència

1. En el cas de reincidència, les multes seran superiors en un 50 per 100 a
les assenyalades en aquest Reglament, sense perjudici de les sancions que
puguin correspondre en virtut de la legislació vigent.

2. En el cas que el reincident cometés nova infracció les multes podran ser
elevades fins al triple de les assenyalades en aquest Reglament.

3. Es considerarà reincident l'infractor sancionat per infringir qualsevol
dels preceptes d'aquest Reglament l'any anterior.

Article 44
Iniciació, instrucció i resolució d'expedients

1. La iniciació i instrucció dels expedients sancionadors correspondrà al
Consell Regulador quan l'infractor estigui inscrit en el Registre d�elaboradors, i
la seva resolució s'efectuarà per aquest quan la multa assenyalada no excedeixi
de 300,51 euros. En el cas de que la quantia de la sanció superi l'esmentat
import, la proposta de resolució es traslladarà a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En el cas d'infraccions comeses contra el que disposa  aquest
Reglament per empreses no inscrites en el Registre d'elaboradors del Consell
Regulador, correspondrà als òrgans de l'Administració de l'Estat o autonòmica
competents en la matèria la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients
corresponents.

3. En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell
Regulador hauran d'actuar com a instructor el secretari del Consell, i com a
secretari el lletrat del Consell o, en cas de no haver-n�hi, una persona al servei
d'aquest, assegurant en tot cas l'adequada separació entre les fases d'instrucció i
resolució d'acord amb la normativa vigent.

4. La decisió sobre el decomís definitiu de productes o destinació d'a-
quests correspondrà a qui tingui atribuïda la facultat de resoldre l'expedient con-
forme els apartats anteriors.

5. A efectes de determinar la quantia a què es refereix l'apartat 1 s'addi-
cionarà a l'import de la multa el valor de la mercaderia decomissada.

6. En els casos que la infracció concerneixi a l'ús indegut de la indicació
geogràfica protegida i això impliqui una falsa indicació de procedència, el
Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i ulteriors sancions admi-
nistratives pertinents, podrà acudir als tribunals, exercint les accions civils i
penals reconegudes en la legislació per a la protecció de la propietat industrial.

� o �

Num. 8402
Decret 40/2003, de 25 d�abril, pel qual es regula l'extracció de
Corall Vermell a les Aigües Interiors de les Illes Balears.

La Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la conser-
vació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, així com el Reial
decret 1997/1995, de 7 de desembre, que estableix mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i flora silvestres,  inclouen, el corall vermell (Corallium rubrum), en la
llista de les espècies que poden ser sotmeses a una explotació regulada. Així
mateix, el Reglament (CEE) 1626/1994 del Consell, de 27 de juny, pel qual s�es-
tableixen determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pes-
quers a la Mediterrània, restringeix els instruments per a la recol·lecció del
corall als purament manuals.

L�Ordre del conseller d�Agricultura i Pesca, de dia 10 de maig de 1985,
regula la recollida del corall a les aigües interiors de l'arxipèlag  Balear. Atès que
han transcorregut més de 15 anys des que es va establir aquesta normativa, i que
en aquest període les dades disponibles apunten a una disminució generalitzada
del recurs, almanco a la Mediterrània occidental, s'estima necessari revisar i
actualitzar aquesta, amb l'objecte de fixar unes zones concretes d'explotació,
així com un nombre determinat d'autoritzacions, per  tenir un major control
sobre el recurs. 

De conformitat amb el que estableix l'article 1 del Reglament (CE)
1626/1994, s'ha complert el tràmit de comunicació del projecte a la Comissió
Europea. Així mateix, en la tramitació d'aquesta disposició han estat consulta-
des les entitats representatives del sector pesquer afectat.

Per això, a proposta del conseller d�Agricultura i Pesca, d'acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 25 d'abril de 2003,

DECRET

CAPÍTOL I
NORMES GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d�aplicació

L�objecte d�aquest Decret és la regulació de l�extracció del corall vermell
(Corallium rubrum) dins les aigües interiors de les Illes Balears. 

Article 2
Exercici de l�activitat
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1. Serà requisit indispensable per a l�extracció de corall vermell en aigües
interiors de les Illes Balears estar en possessió de la corresponent autorització
atorgada per la Direcció General de Pesca de la Conselleria d�Agricultura i
Pesca.

2. Els adjudicataris han d�extreure el corall personalment.
3. No es pot simultaniejar aquesta activitat amb l�exercici de cap altra acti-

vitat pesquera.

Article 3
Descobriment de nous bancs de corall o d�irregularitats

Tot pescador de corall que descobreixi un nou banc estarà obligat a comu-
nicar-ho a la Direcció General de Pesca de la Conselleria d�Agricultura i Pesca
amb el major nivell de detall possible (localització, abundància, qualitat). Així
mateix, els pescadors de corall hauran de comunicar a la Direcció General de
Pesca qualsevol irregularitat que observin quant a activitats extractives i estat de
conservació del recurs.

CAPÍTOL II
NORMES TÈCNIQUES

Article 4
Extracció del corall

1. L�extracció de corall s'ha de realitzar obligatòriament a mà, utilitzant
només picots i  equips de busseig autònoms o semiautònoms.

2. L�extracció de corall s'ha de realitzar, exclusivament, entre la sortida i
la posta de sol.

3. Únicament està permesa la realització d�una operació d�extracció per
dia, bé sigui en aigües interiors o exteriors i amb independència de la zona on
s�efectui.

4. Les immersions han de realitzar-se com a mínim en parella, essent cada
un dels pescadors titular de la seva pròpia autorització.

Article 5
Talla mínima i extracció màxima

1. Anualment, cada persona autoritzada pot extreure un màxim de 400 kg
de corall en brut, considerant la suma de les extraccions realitzades en diferents
zones i també les que es puguin realitzar en aigües exteriors i en aigües interiors
d�altres comunitats autònomes. La Direcció General de Pesca pot reduir aques-
ta quantitat en zones específiques en funció de l�estat del recurs.

2. No es pot extreure cap branca de corall amb diàmetre inferior als 7 mm
al punt de fractura. Quan l�estat de conservació del recurs ho faci necessari, la
Direcció General de Pesca podrà variar aquest diàmetre mínim. 

3. La tinença, transport i comercialització de branques de mida inferior a
la reglamentària queda expressament prohibida.

Article 6
Vedes

La Conselleria d�Agricultura i Pesca pot, previ informe tècnic del Servei
de Recursos Marins, establir zones i èpoques de veda per a la pesca del corall,
en especial en els casos que es detectin agents patògens que afectin l�esquelet,
o quan es pugui determinar l�època de reproducció.

Article 7
Zones on es permet l�extracció i nombre d�autoritzacions

Les zones on es pot extreure corall vermell en aigües interiors de les Illes
Balears, i el nombre màxim d�autoritzacions a cadascuna d�elles, són els
següents:

- Nord de Mallorca: zona d�aigües interiors entre el cap de Formentor i el
cap des Freu. Nombre  màxim de 4 autoritzacions.

- Nord de Menorca: zona d�aigües interiors entre la punta Nati i la punta
de s�Esperó, exceptuada la reserva marina compresa entre la punta des Morter,
l�illa des Porros i el cap Gros. Nombre màxim de 2 autoritzacions.

La Conselleria d�Agricultura i Pesca pot modificar, previ informe tècnic
del Servei de Recursos Marins, tant les zones aptes com el nombre màxim d�au-
toritzacions a cadascuna d�elles. 

Article 8
Recollida de mostres

La Direcció General de Pesca pot sol·licitar als pescadors de corall la ces-
sió de mostres biològiques per tal d�efectuar-ne estudis sobre la biologia o l�es-
tat de les colònies.

Article 9
Prohibicions

Es prohibeix:

1. L�extracció de corall en zones no autoritzades expressament .
2. L�extracció de corall en zones o èpoques de veda.
3. L�extracció de corall de mida inferior a l�autoritzada.
4. L�extracció de qualsevol altre organisme que no sigui corall vermell.
5. La utilització de qualsevol altre utensili d�extracció que no sigui el picot

de mà.
6. L�extracció de corall des d�embarcacions de superfície o submarines.

Article 10
Embarcacions i seguretat

Mentre els bussos estiguin treballant dins l�aigua, l�embarcació tendrà
hissada la bandera A (Alfa) del Codi internacional de senyals marítimes.

Les embarcacions dedicades a la pesca de corall han de pertànyer a la llis-
ta 4a.

CAPÍTOL III
NORMES ADMINISTRATIVES

Article 11
Condicions dels pescadors

Per poder exercir l�extracció de corall, els pescadors han de complir les
condicions següents :

1. Estar afiliat a una  confraria de pescadors de les Illes Balears.
2. Estar en possessió del títol de bussejador professional suficient.  
3. Disposar d�una embarcació adequada per a aquesta activitat.

Article 12
Sol·licituds 

1. Les sol·licituds per obtenir-ne les autoritzacions s'han de dirigir al
director general de Pesca i 'han de presentar abans del 31 de gener de cada any,
fent constar:

a) Nom, llinatges, número del document nacional d�identitat, adreça i telè-
fon del sol·licitant.

b) Confraria de pescadors a la qual està afiliat.
c) Classe i característiques de l�embarcació que utilitzarà i la seva matrí-

cula.
d) Antiguitat acreditada en l�exercici de la professió de pescador de corall. 

2. Les sol·licituds s�han d'acompanyar de la  documentació següent:

a)Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant: fotocòpia del
DNI o passaport.

b) Documentació acreditativa del corresponent títol de bussejador. 
c) Fotocòpia de la Llibreta d�activitats subaquàtiques actualitzada.
d) Fotocòpia de l�autorització de la Direcció General de Pesca per a l�e-

xercici del busseig professional a les Illes Balears.
e) Llibreta d�inscripció marítima.
f) Certificat d�afiliació a una confraria de pescadors.
g) Llibre de registre de corall, en cas de posseir-lo d�anys anteriors.
h) Rol de les embarcacions que es pretenen utilitzar, on constin les carac-

terístiques d�aquestes i els despatxos efectuats.
i) Certificat que especifiqui que es disposa d�una cambra de descompres-

sió a menys de dues hores de la zona on es treballarà.

Article 13
Autoritzacions

1. Les autoritzacions s�atorgaran mitjançant resolució del director general
de Pesca de la Conselleria d�Agricultura i Pesca.

2. Les autoritzacions seran personals i intransferibles, i tendran una vali-
desa d�un any.

3. Únicament es pot ser titular d�una autorització per zona.
4. L�autorització està condicionada a l�atribució professional del títol de
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busseig presentat.

Article 14
Criteris de prioritat en la concessió

Quan el nombre de sol·licituds superi al d�autoritzacions per zona, aques-
tes s�atorgaran conforme als criteris de prioritat següents:

1. No existeixi sanció per resolució administrativa ferma durant el perío-
de de dos anys anteriors a la data de sol·licitud.

2. Antiguitat demostrada en l�exercici de l�activitat.
3. Haver exercit la professió amb continuïtat.
4. Sorteig.

Article 15
Caducitat de l�autorització

Les autoritzacions caducaran automàticament en els casos següents :

a) Quan es compleixi el termini de vigència de l�autorització.
b) Pèrdua del títol de bussejador professional o se'l declari no apte per al

busseig professional.
c) Cedir l�autorització a tercers.

Article 16
Control de la producció

1. Per controlar l�extracció i el transport de corall vermell, cada pescador
disposarà d�un Llibre de registre facilitat per la Direcció General de Pesca, les
fulles del qual seran duplicades i autocopiables.

2. Immediatament després de cada desembarcament, el Llibre serà pre-
sentat a la confraria de pescadors del port de desembarcament juntament amb el
corall extret. El secretari de la confraria ha de certificar les captures obtingudes
mitjançant la firma i el segell. Les captures efectuades en dies festius o quan les
confraries restin tancades seran certificades el següent dia hàbil. Amb una perio-
dicitat almenys semestral, les confraries remetran a la Direcció General de Pesca
un informe on constin les quantitats extretes per cada  pescador de coral.

3. El Llibre de registre servirà de document de transport fins a la seva pri-
mera venda.

Article 17
Venda

Quan el pescador realitzi una venda, té l�obligació d�anotar-la en el Llibre
de Registre, especificant la quantitat (kg) venuda i el comprador.

El corall venut només pot circular acompanyat per una Guia de circulació
facilitada per la Direcció General de Pesca, en la que ha de constar el pescador,
el venedor, el comprador, la quantitat (kg) i la destinació.

Disposició addicional

Es faculta el conseller d�Agricultura i Pesca per dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament i aplicació d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

Es deroga l�Ordre del conseller d�Agricultura i Pesca, de dia 10 de maig
de 1985, que regula la recollida de corall en aigües interiors de l�arxipèlag
Balear.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 d'abril de 2003

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d�Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8217

Resolució del director general de Treball i Salut Laboral del día
22-04-2003, per la qual es fa públic el  Primer Conveni Col·lec-
tiu per a la �ITV� en l�Illa de Mallorca.

Referència:
Secció d�Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 146 (Llibre 3, assentament 3).
Codi del conveni: 07/02391.-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de l�empresa
FCC, S.A. per a la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) de l�Illa de Mallorca,
han subscrit el seu Primer Conveni Col·lectiu, i n�he vist l�expedient, i d�acord
amb l�art. 90.3 de l�Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de
maig, i l�art. 60 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/99 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

R E S O L C:

1.- Inscriure�l al Llibre de registre de convenis Col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n�informi a la comis-
sió negociadora.

2.- Publicar aquesta resolució i l�esmentat conveni en el BOIB.

Palma, 22 d�abril de 2003 

El director general de Treball i Salut Laboral.
Fernando Galán Guerrero

(vegeu-ne el text en la versió castellana)
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CONSELLERIA D'ECONOMIA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Num. 7677
Resolució del conseller d�Economia, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears, de 10 d�abril de 2003, de publicació
d�un acord del Consell de Govern

Vista la sol·licitud de l�empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
d�autorització administrativa i de declaració, en concret, d�utilitat pública de la
instal·lació elèctrica denominada Reforma de la línia d�alta tensió de 66 kV
Alcúdia�sa Pobla, interferència amb la carretera d�accés as Murterar, al terme
municipal d�Alcúdia;

Vist l�Acord de Consell de Govern de 4 d�abril de 2003, de declaració d�u-
tilitat pública del dit projecte;

RESOLC:

Ordenar la publicació de l�Acord de Consell de Govern de 4 d�abril de
2003, amb el contingut següent:

L�empresa Endesa Distribución Eléctrica, SLU, amb domicili social al
carrer de Joan Maragall, 16, de Palma, va sol·licitar, el 30 d�abril de 2002, data
d�entrada 27 de maig de 2002 i núm. de registre d�entrada 26033/2002, l�auto-
rització administrativa i la declaració, en concret, d�utilitat pública de la ins-
tal·lació elèctrica següent:

Reforma de la línia d�alta tensió de 66 kV Alcúdia�sa Pobla, interferència
amb la carretera d�accés as Murterar, al terme municipal d�Alcúdia.

Vist l�article 53.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèc-
tric, segons el qual, en cas d�oposició d�organismes o altres entitats de dret
públic, el Consell de Govern ha d�acordar el reconeixement d�utilitat pública; 

Atès l�article 18.2 del Decret 58/2001, de 6 d�abril, d�aprovació del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears;

Atesa la finalitat de la instal·lació, que consisteix a eliminar la interferèn-
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