
Article 10
Equipatge
1. L’usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge, el qual —si s’uti-

litza el nombre total de places— no pot excedir de 50 quilograms per als vehi-
cles de fins a quatre places o de 60 quilograms per als de capacitat superior,
sempre que el volum d’aquest permeti introduir-lo en el portaequipatges o
situar-lo a la baca del vehicle sense contravenir la normativa de trànsit i circu-
lació de vehicles.

2. Si no s’utilitza el nombre total de places, aquestes xifres s’augmenten
a raó de 30 quilograms per seient buit, sempre que la forma, les dimensions i la
naturalesa de l’equipatge permetin transportar-lo a l’interior del vehicle.

3. Si el pes de l’equipatge excedeix les xifres anteriors, s’han d’abonar
0,04 euros per cada deu quilograms o fracció i quilòmetre recorregut. Si el pes
d’aquest excedeix el 50 % de les xifres esmentades, el conductor pot negar-se
a transportar-lo.

Article 11
Vehicles sense disponibilitat de taxímetre
1. En el cas que el taxímetre del vehicle en què es presta el servei estigui

avariat, s’ha de disposar igualment l’imprès oficial de les tarifes aplicables a què
fa referència l’article 5 d’aquesta Ordre en un lloc visible de l’interior del vehi-
cle. 

2. Així mateix, el taxista ha d’emetre un rebut, en doble exemplar, en el
qual han de constar el nom, els llinatges i el document nacional d’identitat del
titular de l’autorització interurbana; la matrícula del vehicle; el nombre de la lli-
cència municipal del vehicle i l’ajuntament que l’ha expedida; el preu i la data,
el lloc i l’hora d’inici i d’acabament del servei; els quilòmetres recorreguts; els
suplements tarifaris aplicats; l ‘import del servei i la signatura del conductor.

3. El taxista ha de facilitar un exemplar del rebut a l’usuari i conservar
l’altre a disposició del Servei d’Inspecció durant un any comptador des que es
va emetre.

Article 12
Règim sancionador, i col·laboració
1.El regim sancionador d’aplicació es l’ establert al Decret llei 6/2012 , de

8 de juny , de mesures urgents sobre règim sancionador en matèria de transport
públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Els ajuntaments han de trametre al Consell Insular d’Eivissa les denún-
cies practicades per la policia local sobre titulars de llicència de taxis de muni-
cipis diferents al propi, així com les que resultin de serveis que superen l’àmbit
municipal.

Disposició addicional primera
Vehicles turisme amb autorització insular estacional de transports de viat-

gers
El règim tarifari i les tarifes previstes a l’article 3 d’aquesta Ordre són,

així mateix, d’aplicació per als vehicles de turisme amb autorització insular
estacional de transport de viatgers concedida pel Consell Insular d’Eivissa en
aplicació del que disposa l’article 50 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, i conforme a les condicions establertes pel
Consell.

Disposició addicional segona
Capacitat màxima de places dels vehicles adaptats
Com a excepció a la norma que estableix l’article 43 g de l’Ordre del

Ministeri d’Obres Públiques i Transports de 4 de febrer de 1993, i en desplega-
ment de l’habilitació que atorga aquest article, es poden expedir autoritzacions
de transport públic discrecional interurbà de viatgers en vehicles de turisme a
vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda, els quals
poden tenir una capacitat màxima de set places, dues de les quals queden reser-
vades als mecanismes d’ancoratge per a cadires de rodes.

En la targeta d’Inspecció Tècnica o certificat de característiques tècniques
del vehicle ha de constar que les places que excedeixen de les cinc destinades al
transport de viatgers corresponen a la cadira de rodes.

En cap cas no es poden transportar en aquests vehicles més de cinc per-
sones, inclòs el conductor.

Disposició derogatòria

Aquesta Ordre deroga l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori de 30 d’abril de 2009 sobre règim de tarifes màximes obligatòries del
serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de
turisme que es desenvolupen íntegrament en l’àmbit territorial de l’illa de
Eivissa, com també qualsevol altra disposició, del mateix rang o inferior, que
s’oposi a aquesta Ordre.

Disposició final primera
Mesures d’execució
La Direcció General de Transports pot dictar les instruccions que, si

escau, siguin necessàries per a l’execució, l’aclariment o la interpretació d’a-
questa Ordre.

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de juliol de 2012

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

— o —

Num. 15332
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de juliol de 2012 per la
qual es modifica i reobre el termini previst a la Resolució del pre-
sident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 29 de maig de 2012 per la qual es con-
voquen, per a l’any 2012, ajudes per a la investigació aplicada en
matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes
Balears

Per Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears de 29 de maig de 2012, publicada en el BOIB núm. 82, de 7 de juny
de 2012, es varen convocar, per a l’any 2012, ajudes per a la investigació apli-
cada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears.

En aquesta convocatòria s’han detectat, una vegada publicada, uns errors
que han de ser corregits, d’acord amb el que preveu l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

D’altra banda, i com a conseqüència de les modificacions esmentades, que
afecten el principi de concurrència, es considera necessari reobrir el termini de
presentació de sol·licituds.

Per tot això, en virtut de les competències que tenc atribuïdes i a propos-
ta del director gerent del FOGAIBA, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
1. Modificar el punt 2 de l’apartat segon de la Resolució del president del

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 29 de maig de 2012,
publicada en el BOIB núm. 82, de 7 de juny de 2012, per la qual es convoquen,
per a l’any 2012, ajudes per a la investigació aplicada en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, que queda redactat de la
següent manera:

‘2. La distribució del pressupost es realitzarà a parts iguals per a cada sub-
grup assenyalat en el punt 1 de l’apartat quart.

Si no es presenten sol·licituds o les sol·licituds presentades no poden
cobrir la dotació del subgrup, s’ha de distribuir el pressupost restant entre els
altres subgrups de manera proporcional.’

2. Modificar, el punt 1 de l’apartat quart de la Resolució del president del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 29 de maig de 2012,
publicada en el BOIB núm. 82, de 7 de juny de 2012, per la qual es convoquen,
per a l’any 2012, ajudes per a la investigació aplicada en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears, que queda redactat de la
següent manera:

‘1. Seran subvencionats els projectes d’investigació en matèria d’agricul-
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tura, ramaderia i pesca aplicats en l’àmbit territorial de les Illes Balears que
guardin relació amb els temes següents:

Grup A.- Millora de la producció i transformació en l’àmbit agroalimen-
tari i pesquer:

A.1.- Influència de la grandària de la peça en la qualitat del formatge
Mahón-Menorca. 

Grup B.- La producció agroalimentària des de la perspectiva de la con-
servació del medi ambient i l’ús integral del territori: 

B.1.- Desenvolupament d’un programa de control integrat, amb adequa-
ció i pressupost de l’actuació, contra l’escarabat de les palmeres
(Rhynchophorusferrugineus): biologia, ecologia, dinàmica poblacional i mèto-
des de control. 

B.2.- Identificació i detecció molecular dels patògens tramesos per les
paparres. 

B.3.- Avaluació econòmica de l’aptitud de diferents fertilitzants sobre els
paràmetres agronòmics, fisiològics i de qualitat en el cultiu de la patata.

B.4.- Diagnòstic, caracterització i control de les plagues que amenacen als
cultius de les Illes Balears. Biologia, ecologia i bases que regulen la seva inter-
acció amb els vegetals. Disseny d’estratègies de control integrat més respectuo-
ses amb el medi ambient.

Grup C.- Millora de l’estalvi energètic, aprofitament de residus i aplicació
d’energies renovables en l’agricultura:

C.1.- Anàlisi econòmic de l’aprofitament dels subproductes de l’activitat
agrària: obtenció d’energia, obtenció de productes químics, utilització en ali-
mentació humana i animal. 

C.2.- Estalvi i eficiència energètica a l’agricultura de reguiu: estudis de
l’ús eficient de l’aigua i de l’energia, noves tecnologies al servei del reg (pro-
grames informàtics, bombeig amb variació de freqüència, dissenys de xarxes de
reg, etc.), implantació de serveis d’assessorament a l’agricultura de reguiu, anà-
lisi de la reutilització d’aigües regenerades. 

Grup D .- Obtenció i elaboració de productes agroalimentaris segurs, salu-
dables i de qualitat: 

D.1.- Disseny de mètodes sensorials per al control i certificació d’aliments
amb denominació de qualitat. 

Grup E.- Millora del coneixement de les pesqueres i els recursos pesquers
de les Illes Balears:

E.1.- Millora del coneixement sobre l’activitat de les arts de tirada tradi-
cionals de les Illes Balears.’

Segon
Reobrir el termini de presentació de sol·licituds en set dies a comptar des

del dia següent a la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. 

Tercer
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 24 de juliol de 2012

El president del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

— o —

Num. 15368
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
de 30 de juliol de 2012 per la qual s’aprova la convocatòria d’e-
leccions per a la renovació dels membres del Consell Regulador
de la Denominació d’Origen Pla i Llevant.

L’article 3 del Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el
procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les
denominacions de qualitat agroalimentària, estableix que, tres mesos abans que
acabi el mandat dels vocals dels consells reguladors, s’han de convocar elec-
cions per renovar-ne els membres.

El 24 de novembre de 2012 acaba el mandat dels membres de l’actual
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant i, d’acord amb el
que estableix l’article 33.5 de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca d’1
d’abril de 2005, és procedent renovar-ne els càrrecs i és necessari convocar elec-

cions, d’acord amb els criteris generals que preveu el Decret 139/2002.

Per tot això, en virtut de les facultats que tenc atribuïdes en matèria d’a-
gricultura i a proposta de la Directora General de Medi Rural i Marí,

RESOLC

Primer
Aprovar la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres del

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant, en els termes que
s’estableixen en els annexos I a VI d’aquesta Resolució.

Segon
Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

Palma, 30 de juliol de 2012

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

ANNEX I
Convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres del Consell

Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant

1. Convocatòria d’eleccions
D’acord amb l’article 3 del Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual

es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells regu-
ladors de les denominacions de qualitat agroalimentària, es convoquen elec-
cions per a la renovació dels membres del Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla i Llevant.

2. Calendari del procés electoral 
S’aprova el calendari, referit a dies naturals, que ha de regir el procés elec-

toral, el qual figura en l’annex II.

En cas que algun dels dies que es fixen en el calendari electoral coinci-
deixi amb diumenge o festiu s’habilitarà, al mateix efecte, el dia hàbil següent.

3. Terminis
D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Decret

139/2002, i amb l’objectiu de poder complir els terminis de presentació d’escrits
i recursos que s’estableixen en el calendari electoral, tots els terminis acaben a
les 14.00 hores i l’únic lloc on es poden presentar els documents és el Registre
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori situat al carrer de la
Reina Constança, 4 de Palma.

4. Junta Electoral de la Denominació (JED)
La Junta Electoral de la Denominació d’Origen Pla i Llevant (JED) té la

seu a les dependències de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
al carrer de la Reina Constança, 4, de Palma, i està composta per les persones
següents:

- Un president, designat pel conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

- Dos funcionaris, designats pel conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, un dels quals ha de ser llicenciat en dret.

- Un representant designat pel Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Pla i Llevant.

- Un representant de cadascuna de les organitzacions professionals agrà-
ries, de les unions de cooperatives agràries i de les associacions empresarials,
amb implantació a Mallorca. Són nomenats pel conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori d’entre els que proposen les entitats esmentades.

El president i cada vocal han de disposar d’un suplent, designat de la
mateixa manera que el titular.

Cap membre, titular o suplent, de la JED podrà presentar-se com a candi-
dat a vocal del Consell Regulador.

Per proposar representants a la JED, les organitzacions professionals agrà-
ries, les unions de cooperatives agràries i les associacions empresarials, han d’a-
creditar la inscripció en els registres corresponents, i la seva proposta ha de ser
subscrita per qui en tingui la representació, d’acord amb els estatuts.

En el cas que una organització estigui integrada en una altra d’ordre supe-
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