
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR
D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

MAIG
Del 2 al 29 Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics.
Del 2 de maig al 12 de juny Inscripció per a aspirants amb requisits acadèmics 

(altres batxillerats que no són d’Arts) i per als d’accés 
directe (batxillerat d’Arts, arquitectes i enginyers).

JUNY
15 Prova general 
27 Prova específica

JULIOL
2 Adjudicació de places
Del 3 al 6 Matrícula 

SETEMBRE
Del 3 al 10 Inscripció per a la prova general/específica i per als 

accessos directes
10 Prova general 
17 Prova específica
21 Adjudicació de places
Del 20 al 21 Matrícula 

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY

MAIG
Del 2 al 18 Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics.
Del 16 de maig al 8 de juny Inscripció per a aspirants amb requisits acadèmics 

(altres batxillerats que no són d’Arts) i per als d’accés 
directe (batxillerat d’Arts, arquitectes i enginyers).

JUNY
4 Prova general per a majors de 19 anys
Del 13 al 15 Matriculació d’alumnes d’accés directe
15 Prova específica

JULIOL
4 Adjudicació de places
Del 11 al 13 Matriculació d’alumnes de nou ingrés

SETEMBRE
Del 3 al 10 Inscripció per a la prova específica i per als accessos 

directes
14 Prova específica
21 Adjudicació de places
Del 24 al 26 Matriculació d’alumnes de nou ingrés

C) Ensenyaments d’Idiomes

Escoles oficials d’idiomes

ABRIL - MAIG
Del 16 d’abril al 4 de maig Preinscripció presencial a partir de dia 16 d’abril o 

telemàtica (a través de les pàgines web de les escoles 
oficials) a partir de dia 17 d’abril. 

Del 17 d’abril al 4 de maig Lliurament de la documentació que acompanya la 
preinscripció a les secretaries dels centres. Cada EOI 
publicarà l’horari d’atenció al públic al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web.

MAIG
7 Sorteig per establir l’ordre d’admissió. Cada EOI 

publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web el
resultat del sorteig.

Abans del 17 
(el 17 inclòs) Cada EOI publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina 

web el calendari de les proves d’anivellació 
convocades dia 18.

18 Proves d’anivellació.

JUNY
4 Publicació de la llista provisional de persones 

admeses i de persones en llista d’espera.
Del 5 al 8 Període de reclamacions a la llista provisional.
12 Resolució sobre les reclamacions presentades.
15 Publicació de les llistes definitives de persones 

admeses i de persones en llista d’espera. 
A partir del 15 de juny Cada EOI publicarà l’horari d’atenció al públic i els 

terminis de matriculació al seu tauler i a la pàgina 
web.

JUNY/JULIOL
Matrícula EOI Palma: Els antics alumnes faran la matriculació 

de manera telemàtica. Matriculació presencial per als 
nous admesos. 
Resta d’EOIs: Matriculació presencial.

SETEMBRE
Matrícula de setembre 1)Matriculació oficial per a l’alumnat de la 

convocatòria de setembre. Matriculació presencial a 
totes les EOI. Cada EOI publicarà l’horari d’atenció 
al públic i els terminis de matriculació al seu tauler 
d’anuncis i a la pàgina web.
2)Cada EOI publicarà les places vacants que estiguin 
disponibles al seu tauler d’anuncis i a la pàgina web. 
Aquestes places s’assignaran de manera ordenada i 
presencial seguint la llista d’espera.
3)Si després d’això encara queden places vacants, 
cada EOI publicarà les places vacants que estiguin 
disponibles al tauler d’anuncis i a la pàgina web, i 
establirà un calendari d’inscripció. 
A l’EOI de Palma, la inscripció a les places vacants 
només es podrà fer de manera telemàtica.

GENER/FEBRER
Matrícula Intermedi 2 i Avançat 2 de Català (cursos 

quadrimestrals). Cada EOI publicarà l’horari 
d’atenció al públic i els terminis de matriculació al 
seu tauler i a la pàgina web.

Idiomes, nivells i cursos que s’imparteixen a les EOI 
EOI Palma: alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus,
xinès. 
EOI Calvià: alemany, anglès, català.
EOI Inca: alemany, anglès, català, francès.
EOI Manacor: anglès, alemany, francès, italià.
EOI Maó: alemany, anglès, català, francès.
Extensió de Ciutadella: alemany, anglès.
EOI Eivissa: alemany, anglès, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià. 
Extensió de Formentera: alemany, anglès, italià.

Els nivells i cursos que s’impartiran durant el curs 2012-2013 estaran en funció de la
demanda i els recursos de cada EOI.

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI

Num. 6445
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 2
de març de 2012 per la qual es modifica l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 per la qual es regu-
la la formació del personal d’aplicació de productes fitosanitaris
i dels responsables de la seva venda

Mitjançant 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 fito-
sanitaris i dels responsables de la seva venda, es varen regular a les Illes Balears
els nivells de capacitació del personal d’aplicació de productes fitosanitaris i
dels responsables de vendre’ls, l’homologació dels cursos de capacitació i dels
títols, com també les condicions per obtenir el carnet de manipulador de pro-
ductes fitosanitaris.

L’article 6.3 de l’Ordre disposa que el carnet té una validesa de deu anys,
però no regula el sistema de renovació dels carnets un cop transcorregut aquest
termini.

L’Ordre va ser modificada per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 16 de gener de 2006 amb la finalitat d’adaptar el contingut dels cursos
a les exigències aplicables als productes fitosanitaris que recull el Reial decret
255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació,
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, tal com es recull en l’Ordre
PRE/2922/2005, de 19 de setembre. No obstant això, en aquesta modificació
tampoc es va establir el sistema per renovar els carnets.

Per això, amb la finalitat de millorar l’organització i el funcionament dels
serveis de la Conselleria encarregats de tramitar aquestes renovacions, fent ús
de l’atribució prevista en l’article 38.1 a de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, a proposta de la Direcció General de Medi Rural i
Marí, i en virtut de les competències encomanades a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori mitjançant el Decret 12/2001, de 18 de
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juny, del president de les Illes balears, pel qual s’estableixen les competències i
l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Ordre

Article únic

Es modifica l’article 6 de 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, mitjançant l’addició
de l’apartat 4, que queda redactat de la manera següent:

Article 6
Condicions per a l’obtenció del carnet

4. Transcorregut el termini de validesa esmentat en l’apartat anterior, el
carnet s’ha de renovar. Per a això, el titular, en el termini màxim de dotze
mesos, comptadors des de l’acabament del termini de validesa, ha de presentar
una nova sol·licitud, d’acord amb el model que s’estableix en l’annex d’aques-
ta Ordre, al Registre de la conselleria competent en matèria d’agricultura, o a
qualsevol dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, acompanyada de la documentació següent: 

a) Una fotocòpia del DNI.
b) Dues fotografies per a carnet.
c) Un justificant d’haver efectuat l’examen de salut corresponent, en el

qual es faci constar que no hi ha cap impediment sanitari per manipular pro-
ductes fitosanitaris. 

Una vegada comprovada la documentació aportada, la direcció general
competent en matèria d’agricultura ha d’emetre un nou carnet d’una duració
de deu anys més.

En el cas que no es renovi el carnet dins el termini establert, la direcció
general competent en matèria d’agricultura ha de donar el carnet de baixa de
la base de dades, i els titulars han d’assistir a un nou curs de manipulador de
productes fitosanitaris, el qual ha de comprendre el temari íntegre correspo-
nent, i superar-lo.

Disposició transitòria única

S’estableix un termini de dotze mesos, comptadors des de la publicació
d’aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els titulars dels
carnets caducats en el moment de l’entrada en vigor puguin sol·licitar-ne la
renovació. Un cop transcorregut aquest termini, els carnets que no s’hagin reno-
vat es donaran de baixa de la bases de dades de la Direcció General de Medi
Rural i Marí, i el titulars han d’assistir i superar un nou curs de manipulador de
productes fitosanitaris, el qual ha de comprendre el temari íntegre corresponent.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 2 de març de 2012

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà

ANNEX

En/Na ......................................…………………………….……………. amb DNI
.........……..., domiciliat al carrer ………............................................................……… de 
……………….. i número de telèfon ……………………………..

EXPÒS:
Que el meu carnet de manipulador de productes fitosanitaris ha caducat/estar a punt de
caducar segons l’article 6.3 de  l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny
de 2001 que estableix un termini de  validesa de 10 anys per l’esmentat carnet.

Que  d’acord amb l’article 6.4 de l’Ordre………………….. aport certificat mèdic on es fa
constar que no tinc cap impediment sanitari  per a la manipulació de productes fitosani-
taris, fotocòpia del DNI i dues fotografies tamany carnet.

Per tot això,

SOL·LICIT:
La renovació del meu carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell………..

…………… , …..de .…….. de …… 
Signat

SRA. DIRECTORA GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ

— o —

Num. 6519
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de març de 2012 per la
qual es convoquen ajudes per a les Agrupacions de Defensa
Vegetal i a les ATRIA, per al foment de l’associacionisme agrari
amb finalitats de defensa vegetal, per a l’any 2012

L’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 17 de
novembre de 1989 (BOE núm. 30, de 22 de novembre de 1989), estableix un
programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents
cultius a través de les Agrupacions per a Tractaments Integrats en Agricultura
(ATRIA). En data 22 d’abril de 1993 es va comunicar la quantia de les ajudes
que fan referència a l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de
17 de novembre de 1989. 

En l’àmbit de les Illes Balears, l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca,
de 7 de març de 1990, regula la constitució de les Agrupacions de Defensa
Vegetal (ADV), la finalitat de les quals és realitzar de manera col·lectiva la pre-
venció i la lluita contra els agents nocius dels vegetals, mitjançant la utilització
racional de tècniques d’aplicació, productes i mitjans fitosanitaris.

Dia 17 de març de 2005, es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 43, l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març
de 2005, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als
sectors agrari i pesquer. L’article 1.2 d’aquesta Ordre assenyala que seran objec-
te d’ajuda, entre d’altres, les mesures agroambientals i l’associacionisme agra-
ri.

D’altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), estableix a l’arti-
cle 2 a) que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria
competent en matèria d’agricultura i pesca referent a l’aplicació de les mesures
de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la
Política Agrícola Comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer
d’Orientació de la Pesca (IFOP), de les mesures de desenvolupament rural i
altres règims d’ajudes prevists per la normativa de la Unió Europea.

D’acord amb el que estableix l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca, de 23 de desembre de 2005, el FOGAIBA assumeix amb caràcter ple l’e-
xecució de la política de la Conselleria d’Agricultura i Pesca referent a l’aplica-
ció de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, des de l’1
de gener de 2006.

Mitjançant el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les con-
selleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Concretament, es fixa l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i es preveu, en el seu annex, l’adscrip-
ció en aquesta conselleria de determinades empreses públiques, entre les quals
hi figura el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.

I segons el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’article 3
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 10 de març de 2005, per la
qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions als sectors agrari i
pesquer, correspon aprovar la convocatòria d’aquestes ajudes mitjançant una
resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l’article 6.1 g) del Decret 64/2005,
de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dict la
següent

RESOLUCIÓ

10 BOIB Num. 50 07-04-2012


