
i local per a l’any 2006 en l’àmbit de les Illes Balears, com a conseqüència de
l’Acord del Consell de Govern, de 10 de juny de 2005, que estableix el calen-
dari de festes, i de les propostes de festes locals efectuades pels plens dels
Ajuntaments de les Illes Balears, de conformitat amb allò que disposa el Decret
75/1998, de 31 de juliol (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost) i l’article 46 del
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

L’Ajuntament de Felanitx, en sessió ordinària del Ple de dia 1 d’agost de
2005 va acordar designar els dies 17 de gener (Sant Antoni)  17 d’abril (dilluns
de Pasqua) com a festes locals de Cala Ferrera per a l’any 2006.

L’Ajuntament indicat, en sessió ordinària del Ple de dia 5 de desembre de
2005 ha acordat modificar l’acord anterior i fixar com a festa local de Cala
Ferrera per a l’any 2006 el dia 28 d’agost, Sant Agustí, en lloc del dia 17 de abril
(dilluns de Pasqua).

Per això, i y de conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983,
de 28 de juliol, que disposa que els Plens dels Ajuntaments han de proposar un
màxim de dues festes locals

Resolc

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la modificació del calen-
dari laboral general i local en l’àmbit de les Illes Balears per a l’any 2006, publi-
cat en el mateix Butlletí de dia 27 d’octubre de 2005, en els termes següents

ANNEX 

2. Festes locals: 

A) Illa de Mallorca

FELANITX

Cala Ferrera: 17 de gener: Sant Antoni
28 d’agost: Sant Agustí

El conseller de Treball i Formació,
Cristóbal Huguet Sintes

Palma, 12 de gener de 2006

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 808

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 17 de gener de
2006, per la qual s’estableixen els terminis per a la realització de
les proves d’accés a la universitat durant el curs 2005/2006

La disposició final segona del Reial decret 1640/1999, de 22 d’octubre
(BOE núm. 257, de 27 d’octubre), modificat pel Reial decret 990/2000, de 2 de
juny (BOE núm. 133, de 3 de juny) i pel Reial decret 1025/2002, de 4 d’octu-
bre (BOE núm. 253, de 22 d’octubre), regula la prova d’accés a estudis univer-
sitaris per a alumnes amb el títol de batxiller previst en la LOGSE i estableix
que correspon al ministre d’Educació i Cultura i als òrgans competents de les
comunitats autònomes dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposi-
cions necessàries per executar i desplegar allò que es preveu en el Reial decret.

En conseqüència, és necessari fixar, amb antelació suficient, els terminis
per a les proves d’accés a la universitat que s’han de fer durant el curs
2005/2006, perquè els centres puguin programar adequadament les activitats de
final de curs, i també perquè la realització de les proves no afecti el desenvolu-
pament normal de les activitats ordinàries de cada universitat.

D’altra banda, el Reial decret 2243/1996, de 18 d’octubre, va aprovar el
traspàs de funcions i de serveis en matèria d’universitats a la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, els quals es varen assumir pel Decret 204/1996, de 28
de novembre (BOCAIB núm. 153, de 12 de desembre).

Per altra part, el passat 16 d’abril es va publicar l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 5 d’abril de 2005 que regula la Comissió Organitzadora
de les Proves d’Accés als Estudis Universitaris.

Vist l’escrit de la Universitat de les Illes Balears referent a l’acord pres per
l’esmentada Comissió, reunida els dies 18 de març i 5 d’octubre de 2005, quant
a les dades de les proves d’accés a la universitat per al curs 2005-2006, 

Per això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Les dates per a la recepció, a la Universitat de les Illes Balears, de
les relacions certificades dels alumnes dels centres públics i privats que han
obtingut el títol de batxiller després de seguir els ensenyaments de batxillerat
establerts per la LOGSE, són, per a la convocatòria de proves de juny, els dies
13, 14 i 15 de juny 2006; i per a la convocatòria de proves de setembre, els dies
13, 14 i 15 de setembre 2006.

Segon. Les proves d’accés a la universitat i la notificació de les qualifica-
cions corresponents s’han de fer abans de dia 13 de juliol, per a la convocatòria
de proves de juny, i abans de dia 7 d’octubre, per a la convocatòria de proves de
setembre.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears ha d’establir les dates i els ter-
minis per a la inscripció dels alumnes i per al començament de les proves, i n’ha
de fer la màxima publicitat possible entre els centres d’ensenyament secundari
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 17 de gener de 2006

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 874

Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener de
2006, per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca de 13 de juny de 2001, per la qual es regula la formació
del personal d’aplicació de productes fitosanitaris i dels respon-
sables de la seva venda

L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 regula
la formació del personal d’aplicació de productes fitosanitaris i de les persones
responsables de vendre aquests productes, d’acord amb els criteris que s’esta-
bleixen en l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de març de 1994, per la
qual s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de cursos de capaci-
tació per fer tractaments amb plaguicides.

A fi d’adaptar-ne el contingut a les exigències aplicables als productes
fitosanitaris que es recullen en el Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats
perillosos, l’Ordre esmentada ha estat modificada mitjançant
l’Ordre PRE/2922/2005, de 19 de setembre.

En conseqüència, és necessari modificar l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 per acomodar-la a la normativa
vigent en l’actualitat.

Per tot això, a proposta del director general d’Agricultura, dict la següent

ORDRE

Article únic

L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001, per la
qual es regula la formació del personal d’aplicació de productes fitosanitaris i
dels responsables de la seva venda, queda modificada de la manera següent:

1. La redacció de l’article 2 se substitueix per la següent:

‘Article 2
Nivells de capacitació

1. Als efectes d’aquesta disposició es defineixen com a nivells de capaci-
tació per al personal d’aplicació de productes fitosanitaris i per a les persones
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responsables de vendre aquests productes els nivells bàsic, qualificat, especial,
pilot aplicador agroforestal i fumigador, els programes dels quals s’especifiquen
en l’annex d’aquesta disposició.

2. Queden obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació el personal
auxiliar de les empreses de tractaments terrestres i aeris i els agricultors que
facin aquests tractaments a la seva explotació sense ocupar personal auxiliar i
utilitzant plaguicides que no siguin gasos classificats com a tòxics o molt tòxics
o que en generin, d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 255/2003.
Així mateix, està obligat a obtenir el nivell bàsic de capacitació el personal dedi-
cat a comercialitzar productes fitosanitaris.

3. Queden obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació les perso-
nes responsables d’equips de tractaments terrestres i els agricultors que facin
aquests tractaments a la seva explotació ocupant personal auxiliar i utilitzant
plaguicides que no siguin gasos classificats com a tòxics o molt tòxics o que en
generin, d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 255/2003. Així mateix,
està obligat a obtenir el nivell qualificat de capacitació el personal responsable
de cadascun dels establiments de venda al públic que comercialitzi qualque
tipus de plaguicides.

4. Estan obligats a obtenir el nivell de pilot aplicador agroforestal les per-
sones que estan en possessió del títol i la llicència de pilot comercial d’avió o
d’helicòpter i que es dediquin a fer tractaments aeris amb productes fitosanita-
ris.

5. Queden obligats a obtenir el nivell de fumigador els aplicadors profes-
sionals i el personal de les empreses de serveis responsables de l’aplicació de
plaguicides que siguin gasos classificats com a tòxics o molt tòxics o que en
generin, d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 255/2003.

6. Està obligat a obtenir el nivell especial de capacitació, d’acord amb el
punt 4 de l’article 10.3 del Reial decret 3349/1983, tot el personal que participi
en l’aplicació de cadascun dels plaguicides que siguin gasos classificats com a
tòxics o molt tòxics o que en generin, tenint-ne en compte la modalitat d’apli-
cació. Aquest requisit no és aplicable als qui, per raó de la seva responsabilitat,
han de tenir el nivell de fumigador que es defineix en el punt anterior.

S’estableixen les modalitats de nivells especials de capacitació següents:

a) Bromur de metil i altres fumigants per a la desinfecció de terres.
b) Fosfur d’alumini i fosfur de magnesi per a la lluita contra micromamí-

fers del terra.
c) Curs per a la fumigació a locals i contenidors.
d) Curs per a l’aplicació de productes molt tòxics per a la impregnació de

fustes.
e) Curs d’aplicació al camp de cadascun dels productes o grups de pro-

ductes classificats com a molt tòxics amb tècniques diferents de la fumigació.

Abans d’obtenir qualsevol de les modalitats de nivell especial de capaci-
tació s’han d’haver superat les proves dels nivells bàsic o qualificat que deter-
minen l’àmbit de la capacitació acreditada, amb els programes que s’especifi-
quen en l’annex IV de l’Ordre PRE/2922/2005, de 19 de setembre, i que es recu-
llen a l’annex d’aquesta Ordre.’

2. La redacció de l’article 3 se substitueix per la següent:

‘Article 3
Homologació dels cursos de capacitació

1. Poden ser homologats els cursos de capacitació que organitzin les uni-
versitats, els centres docents, els serveis oficials i també les organitzacions i
associacions professionals.

2. L’homologació dels nous cursos de capacitació que organitzin els pro-
motors que s’indiquen en el punt 1 requereix presentar una sol·licitud, adreçada
a la Direcció General d’Agricultura, abans de l’inici de l’activitat. Juntament
amb la sol·licitud s’ha de presentar una memòria en què s’han d’especificar les
dades següents:

a) Objectiu del curs.
b) Programa, en què s’han d’especificar les unitats didàctiques d’acord

amb l’annex d’aquesta Ordre i les hores lectives totals.
c) Lloc de realització.
d) Calendari i horari.
e) Tipus de pràctiques i durada.
f) Material, equipament i equips disponibles per fer les pràctiques.

g) Relació del professorat, del qual s’ha d’indicar la titulació, l’experièn-
cia professional i altra informació complementària que sigui d’interès en relació
amb el curs.

h) Places ofertes.

3. Els cursos han de ser autoritzats per la Direcció General d’Agricultura.
Mentre no es modifiquin els programes que es recullen en l’annex de l’Ordre
PRE/2922/2005, de 15 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre de 8 de març
de 1994, per la qual s’estableix la normativa reguladora de l’homologació de
cursos de capacitació per fer tractaments amb plaguicides, la Direcció General
d’Agricultura pot autoritzar edicions successives del mateix curs a sol·licitud del
centre o de l’entitat.

4. El termini màxim per resoldre les sol·licituds que es formulin és de tres
mesos. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució expressa, es con-
siderarà admesa la sol·licitud.

5. La Direcció General d’Agricultura ha d’habilitar els mecanismes
necessaris per supervisar el desenvolupament dels cursos i de les proves d’apti-
tud del personal que hi assisteixi, i pot deixar sense efecte l’autorització conce-
dida si no es compleixen les condicions sota les quals es va expedir aquesta
autorització.

6. A l’efecte de fer el seguiment oficial dels cursos de productes fitosani-
taris, la Direcció General d’Agricultura ha d’elaborar un informe anual sobre
l’aplicació d’aquesta Ordre i, dins el primer trimestre de l’any següent, n’ha de
trametre còpies als ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i
Consum. En aquest informe, per a cadascun dels cursos impartits s’han inclou-
re les dades següents:

a) La clau identificativa del curs.
b) El nivell de capacitació a què correspon.
c) L’entitat docent o el servei oficial que l’ha organitzat.
d) El nom i la titulació de la persona responsable de la direcció del curs.
e) El lloc de realització del curs.
f) El nombre d’hores lectives i de pràctiques.
g) El nombre d’alumnes que l’han superat.
h) Si ha estat inspeccionat pels serveis oficials. En cas afirmatiu, cal espe-

cificar el resultat de la inspecció, particularment quant a la participació del pro-
fessorat i a l’assistència i la realització de les proves per part de l’alumnat.’

3. En l’ANNEX se suprimeixen el programa del curs per al nivell bàsic,
el programa del curs per al nivell qualificat i el programa del curs del nivell
especial d’arsenit sòdic a la vinya, i s’inclouen els tres programes de cursos que
figuren com a annex en l’Ordre PRE/2922/2005.

Disposició transitòria

Els carnets expedits abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre o que en
aquest moment estiguin en procés d’obtenció, mantendran la vigència i es
podran continuar utilitzant després d’haver estat habilitats per al nivell corres-
ponent d’acord amb la formació oficial acreditada. L’habilitació l’ha de fer la
Direcció General d’Agricultura, a sol·licitud de la persona interessada, que ha
de justificar que té informació del contingut del programa del curs establert per
al nivell que sol·licita.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 16 de gener de 2006

La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

ANNEX

Programa del curs per al nivell bàsic (establert en l’Ordre
PRE/2922/2005)

1. Les plagues. Mètodes de control. Mitjans de defensa fitosanitaris.
2. Productes fitosanitaris: descripció i generalitats.
3. Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
4. Riscs derivats de la utilització dels productes fitosanitaris.
5. Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis.
6. Tractaments fitosanitaris. Equips d’aplicació.
7. Neteja, manteniment, regulació i revisió dels equips.
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8. Nivell d’exposició de l’operari: mesures preventives i de protecció en
l’ús de productes fitosanitaris.

9. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
10. Bones pràctiques ambientals. Sensibilització mediambiental.
11. Protecció del medi ambient i eliminació d’envasos buits. Normativa

específica.
12. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels ali-

ments i dels pinsos.
13. Bona pràctica fitosanitària: interpretació de l’etiquetatge i fitxes de

dades de seguretat.
14. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.

Infraccions i sancions.
15. Pràctiques d’aplicació de productes fitosanitaris.

Nombre mínim d’hores lectives: 25

Programa del curs per al nivell qualificat (establert en
l’Ordre PRE/2922/2005)

1. Les plagues dels cultius: danys que produeixen.
2. Mètodes de control de les plagues.
3. Mitjans de protecció fitosanitària. Lluita integrada i lluita biològica.
4. Productes fitosanitaris: substàncies actives i preparats.
5. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris.
6. Equips d’aplicació: funcionament dels diferents tipus.
7. Neteja, regulació i calibratge dels equips.
8. Manteniment i revisions dels equips.
9. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut.
10. Residus de productes fitosanitaris: riscs per al consumidor.
11. Intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Primers auxilis.
12. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
13. Riscs derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
14. Nivell d’exposició de l’operari.
15. Mesures preventives i de protecció de l’operari.
16. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
17. Bones practiques ambientals. Sensibilització mediambiental.
18. Riscs per al medi ambient: mesures de mitigació.
19. Eliminació d’envasos buits. Sistemes de gestió.
20. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels ali-

ments i dels pinsos.
21. Transport, emmagatzematge i manipulació de productes fitosanitaris.
22. Seguretat social agrària.
23. Bona pràctica fitosanitària.
24. Interpretació de l’etiquetatge i de les fitxes de dades de seguretat.
25. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris.

Infraccions i sancions.
26. Pràctiques d’aplicació.
27. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.

Nombre mínim d’hores lectives: 72

3. Programa del curs per al nivell de fumigador (establert en l’Ordre
PRE/2922/2005)

1. Problemàtiques fitosanitàries:
a) Dels sòls agrícoles.
b) Dels productes vegetals emmagatzemats.
c) Dels locals i les instal·lacions agrícoles.
d) Dels mitjans de transport i l’utillatge agrícola.
e) De les plantes vives i el material vegetatiu.
f) Dels cultius en ambient confinat.
2. Propietats, maneres i espectre d’acció de fumigants:
a) Bromur de metil
b) Cloropicriana
c) Fosfurs d’alumini i de magnesi / fosfamina
d) Cianurs / àcid cianhídric
e) Diversos (diòxid de carboni, sulfur d’hidrogen i altres)
3. Transport, emmagatzematge i manipulació de fumigants.
4. Factors que cal considerar en l’aplicació dels diferents fumigants.
5. Tècniques i equips de fumigació.
6. Manteniment, regulació, calibratge i revisió dels equips.
7. Perillositat i riscs específics per a la salut. Primers auxilis.
8. Detectors de gasos, màscares, filtres i altres elements de seguretat.
9. Manteniment dels elements i dels equips de seguretat.
10. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels ali-

ments i dels pinsos.
11. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscs laborals.
12. Seguretat social agrària.

13. Bona pràctica fitosanitària.
14. Interpretació de l’etiquetatge i de les fitxes de seguretat.
15. Planificació de les fumigacions: aspectes que cal considerar.
16. Preparació i senyalització de les mercaderies, dels recintes i de les

zones que s’han de fumigar.
17. Legislació específica sobre fumigants i la seva aplicació.
18. Pràctiques de fumigació.
19. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.

Nombre mínim d’hores lectives: 50

— o —

Num. 880
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener
de 2006, per la qual es fixen determinats aspectes per a la utilit-
zació de llibres d’explotació en format informàtic per al bestiar
boví, oví, caprí i porcí, per a l’aviram i per als conills

En l’article 38.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, s’es-
tableix que cada explotació d’animals ha de mantenir actualitzat un llibre d’ex-
plotació en què s’han de registrar com a mínim les dades que disposa la norma-
tiva aplicable i, així mateix, disposa que la persona titular de l’explotació n’és
la responsable.

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sis-
tema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, en l’article 14
disposa que les persones posseïdores dels animals han de mantenir a l’explota-
ció, de manera actualitzada, un llibre de registre d’explotació, que s’ha de man-
tenir manual o informatitzadament i que ha de contenir les dades mínimes que
s’indiquen en el Reglament (CE) 2629/1997, de la Comissió, de 29 de desem-
bre, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament
820/1997.

El Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sistema
d’identificació i registre dels animals de les espècies bovina, porcina, ovina i
caprina —actualment només vigent per al bestiar porcí—, en l’article 4 regula
els llibres de registre d’explotació i admet la possibilitat que es mantenguin mit-
jançant fitxers informàtics.

El Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes
per a l’ordenació de les explotacions cunícoles, també preveu que el llibre de
registre d’explotació, que ha d’estar a disposició de l’autoritat competent, es
mantengui de manera manual o informatitzada.

El Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema
d’identificació i registre d’animals de les espècies ovina i caprina, en l’article 9
fixa les dades mínimes que ha de contenir el llibre de registre i també disposa
que s’ha de mantenir de manera manual o informatitzada.

El Reial decret 328/2003, de 14 de març, pel qual s’estableix i es regula
el pla sanitari avícola, obliga les persones titulars de les explotacions a tenir un
llibre de registre a disposició de l’autoritat competent, perquè en pugui fer el
control. Així mateix, el Reial decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació
de l’avicultura de carn, en l’article 7 estableix que el llibre de registre s’ha de
mantenir de manera manual o informatitzada.

Per tot això, per tal d’aplicar la normativa estatal i comunitària en matèria
del llibre de registre d’explotació, i a fi de facilitar que les persones titulars de
les explotacions compleixin el que s’hi disposa i que la Direcció General
d’Agricultura dugui a terme les actuacions de control que té assignades,

RESOLC

Primer

Les persones titulars de les explotacions ramaderes de bestiar boví, oví,
caprí o porcí, d’aviram o de conills que decideixin mantenir el llibre de registre
de l’explotació en format informàtic han de complir, d’acord amb el que es dis-
posa en la normativa aplicable, els punts següents:

a) Han de presentar a la Direcció General d’Agricultura una còpia, en
suport paper, de la informació que figura en el llibre, per tal que els serveis vete-
rinaris puguin verificar que conté la informació mínima obligatòria per a cada
espècie animal que es recull en l’annex d’aquesta Resolució. A requeriment dels
serveis veterinaris s’hi han de transmetre aquestes dades en suport informàtic.
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