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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

3.-D’altres disposicions

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 17499
Resolució de la conselleria de Presidència de dia 8 de setembre de
1997 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament dels
serveis d’informació juvenil a les Illes Balears.

Després de considerar el que estableix l’article 6 de l’Ordre de la Conselleria
Adjunta a la Presidència de dia 2/6/1990, en la qual es regulen les condicions
d’obertura i funcionament dels serveis d’informació juvenil, atesa la sol licitud
presentada amb la correcta documentació que s’ha aportat; i en ús de les facultats
que em confereix la legislació vigent,

RESOLC

Autoritzar l’obertura, amb el seu reconeixement, classificació i inscripció al
següent servei d’informació juvenil:

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL DE SES SALINES

Palma , 8 de setembre de1997

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
M.Rosa Estarás Ferragut

— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

Núm. 17498
Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula
el Registre Oficial i el funcionament dels establiments i serveis
plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària.

La reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i
utilització de plaguicides, aprovada per RD 3349/1983, de 30 de novembre, i
modificada en el RD 162/1991, de 8 de febrer, i en el RD 443/1994, d’11 de març,
estableix que les activitats d’aplicació de plaguicides i els establiments sotmesos
a aquesta reglamentació hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial d’Establiments
i Serveis Plaguicides.

L’Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del
Govern, de dia 24 de febrer de 1993, dicta les normes per la inscripció i
funcionament del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides.

A l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aquest Registre
Oficial s’ha regulat per l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, de dia 13
d’octubre de 1993, que inclou les activitats de productes fitosanitaris, plaguicides
d’ús ramader, plaguicides d’ús en la indústria alimentària i plaguicides d’ús
ambiental.

Per Ordre de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria, de 29 d’abril
de 1997,  es deroga l’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, de dia 13
d’octubre de 1993, i per tant queden exclosos del Registre Oficial d’Establiments
i Serveis Plaguicides els utilitzats en la indústria alimentària i els plaguicides d’ús
ambiental.

Una vegada plantejada la nova situació i ja que queden fora del Registre de
la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria els establiments i serveis esmentats
anteriorment, la Conselleria de Sanitat i Consum considera procedent la creació
del Registre Oficial dels Establiments i Serveis Plaguicides d’ús ambiental i d’ús
en la indústria alimentària.

Per tot això, i fent ús de les facultats que m’han estat conferides a l’article

26 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

ORDRE

Article 1.- Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és regular la inscripció i funcionament del
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la
indústria alimentària en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2.- Definicions

A efectes d’aquesta Ordre s’enten per:

1. Plaguicides d’ús ambiental
Són aquells destinats a operacions de desinfecció, desinsectació i desratització

en locals públics o privats, establiments fixos o mòbils, mitjans de transport i les
seves instal.lacions.

2. Plaguicides per a ús en la indústria alimentària
Són els destinats a tractaments externs de transformats de vegetals, de

productes d’origen animal i els envasos, així com els destinats al tractament dels
locals, instal.lacions o maquinària de la indústria alimentària.

3. Plaguicides per a ús domèstic
Qualsevol dels definits en els punts 1 i 2 autoritzats expressament perquè

puguin ser aplicats per persones no especialment qualificades en vivendes i
d’altres locals habitats.

Article 3.- Àmbit d’aplicació

1. Estaran obligats a la inscripció en el Registre els establiments i serveis que
realitzin activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització
i tractament de plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària en
l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les activitats de tractament inclouen aquelles que s’han realitzat en els
locals autoritzats per aquesta finalitat, i les que realitzen els aplicadors fora
d’aquests.

2. No estan obligats a inscriure’s en el Registre:

a) Els establiments on es fabriquin, manipulin, emmagatzemin o
comercilitzin:

- Desinfectants de material clínic o farmacèutic.
- Desinfectants d’ambients quirúrgics.
- Plaguicides d’ús en higiene personal.
- Plaguicides ramaders.
-Productes sotmesos al règim de control de medicaments veterinaris.
- Productes fitosanitaris.

b) Els establiments on es comercialitzin exclusivament plaguicides autoritzats
per a usos domèstics.

c) Les activitats de tractament que realitzin els aplicadors per ells mateixos.

3. Les indústries i els establiments inclosos en el punt 1 que estiguin inscrits
en el Registre General Sanitari d’Aliments queden exents de realitzar els tràmits
d’inscripció esmentats a l’article 5. Una vegada realitzada la inscripció en el
Registre General Sanitari d’Aliments, l’autoritat competent procedirà d’ofici a la
inscripció en el Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides.

L’exempció dels tràmits d’inscripció es realitza sense perjudici del
compliment dels altres requisits fixats en aquesta Ordre.

Article 4.- Estructura del registre
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1. El registre constarà de dues seccions, la d’Establiments i la de Serveis.

2. La inscripció en la Secció de Serveis no eximeix l’obligatorietat d’inscripció
de cada magatzem o instal.lació en la corresponent secció d’establiments.

Article 5.- Sol.licitud d’inscripció

Les sol.licituds d’inscripció en el Registre s’hauran de presentar a la
Conselleria de Sanitat i Consum, en el model normalitzat, segons l’annex I de la
present Ordre, juntament amb la documentació següent:

A) En el cas d’establiments:

1. Projecte tècnic firmat per un tècnic competent i visat pel col.legi
professional corresponent, que conté la descripció de l’establiment,  croquis de
situació, plànol de secció i planta, plànol de distribució interior de serveis i
maquinària, en el qual es faci constar el compliment amb la reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides i
d’altra normativa que en sigui d’aplicació.

2. Llicència municipal o sol.licitud d’aquesta.

3. Llibre oficial de moviment de plaguicides perillosos en el cas de
comercialització de productes tòxics o molt tòxics, segons el model que figura a
l’annex II.

4. Relació del personal integrant de l’establiment o servei on es detalli la
titulació o capacitació de les persones que ocupin els llocs de particular
responsabilitat o desenvolupin les activitats que expressament la requereixin en
aplicació de l’apartat 4 de l’article 6 del RD 3349/1983.

B) En el cas d’empreses de tractaments:

1. Model de certificat estès al client en el qual consti: empresa, nom i firma
de l’aplicador, objecte del tractament, identificació del plaguicida i dosis utilitzades,
data i hora del tractament, antídot, si pertoca, i, en aquest cas, termini de seguretat.
Indicaran també el núm. de telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia.

2. La documentació que acrediti disposar de magatzem i/o instal.lació de
tractament segons els requisits exigits als establiments. En el cas d’empreses de
tractament que disposin de delegacions en més d’una illa hauran de disposar de
magatzem en cada una d’aquestes.

3. Els documents exigits a l’apartat A).

Article 6.- Certificat d’inscripció

1. El director general de Sanitat, una vegada que s’hagi efectuat la inscripció,
n’expedirà un certificat justificatiu en el qual farà constar:

- Número de Registre
- Nom del titular
- Nom comercial de l’establiment o servei si és diferent del titular.
- Adreça de l’establiment o domicili del servei i número de telèfon i fax.
- Branca o branques de les especificades a l’article 4.1 de la RTS a les quals

s’esten l’àmbit d’activitats de l’establiment o servei.
- Classe d’activitat o tipus de tractaments o serveis que es presten.
- Descripció dels plaguicides atenent a la classificació establerta a l’article

3 de la RTS.
- Data d’inscripció.

2. El certificat d’inscripció en el Registre reconeix les condicions
tecnicosanitàries dels establiments i serveis plaguicides, sense perjudici d’aquells
altres requisists i autoritzacions que en siguin d’aplicació.

3. La inscripció en el registre tendrà una validesa de 5 anys. El titular de
l’establiment o servei haurà de sol.licitar l’expedició d’un nou certificat prèviament
a la caducitat de l’anterior, i haurà d’adjuntar la documentació necessària en el cas

que s’hagin produït modificacions.

Article 7.- Cancel.lació de la inscripció

La inscripció en el Registre es cancel.larà en els casos següents:

- Quan així ho sol.liciti el titular de la inscripció.
- Quan l’autoritat municipal revoqui la llicència d’obertura o quan s’hagi

denegat la llicència, una vegada que ja s’havia sol.licitat.
- Quan les activitats d’un servei incompleixin les condicions vigents en

matèria de plaguicides.
- Quan ja hagi transcorregut el termini de validesa del certificat d’inscripció

i el titular no hagi sol.licitat l’expedició d’un de nou.

Article 8
Requisits dels establiments de fabricació, emmagatzematge, comercialització

i aplicació de plaguicides i dels materials relacionats amb aquests.

A més dels requisits que contempla el RD 3349/1983, hauran de complir els
següents:

a) Tots els establiments on es fabriquin, emmagatzemin, manipulin o
comercialitzin plaguicides disposaran d’un lavabo pel personal, dotat d’inodor,
lavabo i dutxa amb aigua calenta i freda per cada 10 treballadors.

b) Les empreses i serveis que manipulin plaguicides comptaran amb
instal.lacions adequades per a la neteja de les eines i de la maquinària utilitzades
en els tractaments.

c) Els treballadors que manipulin plaguicides utilitzaran roba i mitjans de
protecció adequats al tipus de producte manejat. El personal auxiliar i els
responsables dels tractaments hauran de superar els cursos de capacitació
corresponents.

Article 9
Les persones físiques o jurídiques que presten serveis d’aplicació de

plaguicides, a tercers, elaboraran un codi de bones pràctiques d’aplicació que
haurà de ser autoritzat per la Conselleria de Sanitat i Consum.

Article 10
Els residus es gestionaran de manera que s’evitarà provocar riscs sanitaris

o medioambientals i s’adaptaran a la normativa vigent.

Disposició addicional
Les característiques del Llibre Oficial de Moviment de plaguicides perillosos

(d’ara endavant LOM), s’ajustaran a l’establert a l’Ordre de dia 24 de febrer de
1993, i al format que consta a l’annex II.

Els serveis oficials de la Conselleria de Sanitat i Consum realitzaran les
funcions de control i inspecció del LOM, incloses les branques de plaguicides
fitosanitaris i ramaders, sense perjudici de les competències atribuïdes a la
Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.

La Conselleria de Sanitat i Consum serà l’organisme encarregat de fer les
diligències i la gestió del LOM en les branques d’ambiental i en la indústria
alimentària

Disposició transitòria
Els establiments que a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre disposin de

número d’inscripció en el Registre de plaguicides de la Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria i que realitzin activitats relacionades amb la indústria alimentària
i de tipus ambiental, disposaran del termini de sis mesos per a la convalidació del
número de registre i per a l’adaptació als requisits fixats en aquesta Ordre.

A les sol.licituds d’inscripció s’hauran d’adjuntar els documents següents:
Certificat d’inscripció en el Registre, descripció de l’establiment, croquis de
situació, plànol de secció i planta, i plànol de distribució interior de serveis i
maquinària.
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Disposició final única
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.

Palma,

EL CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
Francesc J. Fiol Amengual

ANNEX I
Govern Balear

Conselleria de Sanitat i Consum

SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
D’ESTABLIMENTS I SERVEIS PLAGUICIDES

———————————————————————————————
IDENTIFICACIÓ

———————————————————————————————

Nom del titular  .........................................................................................................
Nom de l’empresa  ...................................................................................................
Adreça.....................................................................................  CP  .........................
Localitat  .........................................   Telèfon  ...................  Fax  ...........................

Nova inscripció • Modificació •          Renovació •     Cancel.lació •

———————————————————————————————
ACTIVITAT

———————————————————————————————

Secció Tipus Branca

-Establiments • -Fabricant • -Plaguicides per a ús ambiental •

-Serveis • -Formulador • -Plaguicides per a ús a la indúst.
-Aplicador •   aliment. •
-Distribuïdor •
-Magatzemista •
-Venedor •
-Altres •

———————————————————————————————
GRAU DE PERILLOSITAT DELS PLAGUICIDES

———————————————————————————————

-Sense classificar ........... • -Explosius ........................................ •
-Nocius .......................... • -Carburants ...................................... •
-Tòxics ........................... • -Inflamables ..................................... •
-Molt tòxics ................... • -Corrosius ......................................... •
-Carcinogènics ............... • -Irritants ............................................ •
-Teratogènics ................. • -Perillosos per al
-Mutagènics ................... •   medi ambient .................................. •

———————————————————————————————
RELACIÓ DE MATERIAL I EQUIPS (1)

———————————————————————————————

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………....…………………………
………………………………………………………………………………

firma del sol.licitant

a de de 1997

(1) DIRECTOR GENERAL DE SANITAT

ANNEX II

LOM
PÀGINA

QUANTITAT KG/L NOM I ADREÇA FIRMA RECEPTOR,  NÚM.ALBARÀ ,  REBUT ACCEPT.
LA CUSTÒDIA I ADEQUADA  MANIPULACIÓ  DEL

DATA NOM COMERCIAL NÚM.REGISTRE NÚM.LOT CATEGORIA AD ¹ CD² ADMINISTRADOR/RECEPTOR DNI/NIF PLAGUICIDA

¹ AD= QUANTITAT ADQUIRIDA
² DC= QUANTITAT CEDIDA

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 17663
Ordre del conseller d’agricultura, comerç  I  Indústria, de  16 de
setembre  De 1997, per la qual es regula l’horari de la pesca
d’arrossegament de fons.

El Reial decret 679/88, de 25 de juny, pel qual es regula l’exercici de la pesca
d’arrossegament de fons en el Mediterrani, estableix a l’article 8 l’horari genèric
d’arrossegament, les condicions d’aquest i el nombre màxim de dies setmanals.

Atès que s’han complit els requisits establerts a l’article 8 del Reial decret
679/86, i atès que s’ha escoltat la Federació de Confraries de Pescadors i la
Federació de Confraries d’Alacant, es fa necessari l’establiment d’un horari
específic per a la pesca d’arrossegament, de manera que es garanteixi el compliment
del màxim d’hores diürnes d’activitat i es fixin el dies de descans.

Per altra banda, l’article 4 de l’Ordre, de 13 de gener de 1995, per la qual es
regula l’activitat de les embarcacions d’arrossegament peninsulars en el calador
d’Eivissa i Formentera, indica a l’apartat 2 que la vigència de la  norma  esmentada
durarà fins que la Comunitat Autònoma reguli l’horari d’activitats.

Per Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, es reformà l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, i la CAIB assumí les competències de desplegament legislatiu
i execució en matèria d’Ordenació pesquera.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atribueixen les disposicions
legals vigents, dict la següent

ORDRE

Article 1 .- S’estableix un horari d’arrossegament de 13 hores, comptadores
des de la sortida del vaixell fins a l’entrada en el mateix port per a totes les
embarcacions d’arrossegament que tenguin establert el port base o utilitzin ports
de les illes Balears.

L’horari de l’activitat serà el següent:

Mallorca:de les 5’00 a les 18’00 hores
Menorca:de les 5’00 a les 18’00 hores
Eivissa: de les 4’00 a les 17’00 hores


