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rigorós ordre de presentació en el temps.
En cas de conflicte, durant el període esmentat, entre sol·licituds basades

en la circumstància 1 i en qualsevol de les circumstàncies 2 o 3, tendran
preferència les primeres davant les segones.

Article tercer. Tota autorització concedida a l’empara d’aquesta Ordre,
conserva la seva validesa que se mantenguin les condicions d’adaptació del
vehicle, tant l’inicial com els que el poguessin substituir, al que està adscrita.
L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a la seva caducitat immediata,
sense necessitat de revocació expressa.

Article quart. La falta d’atenció de serveis a persones amb mobilitat
reduïda, o la seva prestació a preus superiors als màxims autoritzats amb caràcter
general serà considerada infracció de les condicions essencials de l’autorització,
tipificada en l’article 141 de la Llei d’ordenació dels transports terrestres i
independentment de la corresponent sanció, podrà donar lloc a la revocació del
títol habilitant.

Disposició final primera. Se faculta al director general d’Obres Públiques
i Transports per interpretar aquesta Ordre i resoldre els dubtes que pugui suscitar
la seva aplicació, elaborant, en tot cas, les instruccions complementàries oportunes.

Disposició final segona. La present Ordre entrarà en vigor al dia següent
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de febrer de 2001

El conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Josep Antoni Ferrer i Orfila
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 5870
Acord del Consell de Govern pel qual es nomenen el President i
el Vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell de Govern, en la sessió de 16 de març de 2001, adoptà el següent
acord de la Conselleria d’Educació i Cultura

“Primer.- Nomenar el Sr. Bernat Sureda Garcia president del Consell
Escolar de les Illes Balears, per un període de quatre anys.

Segon.- Nomenar el Sr. Amador Alzina Sans vicepresident del Consell
Escolar de les Illes Balears, per un període de quatre anys.

Tercer.- Ordenar la publicació d’aquest Acord en el BOIB.”

Palma a 16 de març de 2001.

EL SECRETARIO GENERAL TÈCNIC
Jaume Pons Pons
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA

Núm. 5651
Ordre del conseller dAgricultura i Pesca de 12 de març de 2001,
per la qual es regula la concessió de les ajudes per a la millora de
la transformació i comercialització de productes agraris i silvícoles,
en desplegament del decret 162/2000, pel qual s’estableix el marc
normatiu de les ajudes per a la implementació del programa de
desenvolupament rural sostenible de les Illes Balears.

El Decret 162/2000 de 22 de desembre estableix les condicions generals de
les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament rural sostenible
de les Illes Balears pel període 2000 a 2006 aprovat per Decisió de la Comissió
de la Unió Europea de data 24 de novembre del 2000.

L’article cinquè de l’esmentat Decret disposa que el conseller d’Agricultura
i Pesca dictarà les ordres corresponents que regulin el marc d’aplicació de les
distintes mesures i accions contemplades en el Programa respectant els principis
que emanen del Decret.

La millora de la transformació i comercialització de productes agraris
figura com a mesura 6 dintre de l’eix 3, contemplat a l’article 3 del Decret, la qual

es correspon a la G del Programa.
Per altra banda, el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, estableix la

normativa bàsica de foment de les inversions per a la millora de les condicions
de transformació i comercialització de productes agraris, silvícoles i de
l’alimentació.

En virtut d’això, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides, dict
la següent

O R D R E

Article 1
Objecte
Es objecte d’aquesta Ordre desplegar les bases reguladores de les ajudes a

les empreses que realitzin inversions dintre del territori de les Illes Balears, per
millorar les condicions de transformació o comercialització de productes agraris
i silvícoles, dintre del marc legal establert pel Reial decret 117/2001, de 9 de
febrer i pel Decret 162/2000 de 22 de desembre que estableix les condicions
generals de les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament rural
sostenible de les Illes Balears i que corresponen a la mesura 6 de l’eix 3 de les
establertes a l’article 3 del Decret.

Article 2
Beneficiaris
Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques

responsables de la despesa financera de les inversions que es considerin
subvencionables d’acord amb l’article 4.

Article 3
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds d’ajudes, que seran segons el model de l’annex, es dirigiran

al conseller d’Agricultura i Pesca i es podran presentar a les oficines de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, als consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, o qualsevol dels llocs establerts a l’article 38.4 de la llei 30/1992 del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, acompanyades de la documentació que es relaciona a l’article 10.

El termini de presentació serà de noranta dies comptadors a partir de
l’endemà d’haver-se publicat aquesta Ordre al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
i sempre abans del 30 de juny de 2001.

Article 4
Activitats susceptibles d’ajuda
Seran subvencionables les inversions que vagin destinades a la realització

d’activitat de manipulació, transformació, envasament i comercialització en el
sector majorista dels productes indicats en l’annex I del Tractat de la UE i els
productes silvícoles que no tenguin la consideració d’exclosos d’acord amb les
limitacions que es detallen a l’article 5.

Les despeses subvencionables seran:
a) La construcció i adquisició de béns immobles, exceptuada la

compra de terrenys.
b) L’adquisició de nova maquinària i equip.
c) Les inversions destinades a la reordenació de la planta industrial

e instal·lacions productives.
d) Les despeses de projecte, consultoria i estudis de viabilitat de les

inversions previstes en els apartats anteriors, amb un límit màxim del 12% de la
inversió subvencionable.

Article 5
Activitats excloses d’aquest règim d’ajudes
No seran objecte de subvenció les inversions que contin amb qualcuna de

les limitacions següents:
a) Limitacions generals:
- Les relatives a magatzems frigorífics per a productes congelats o

ultracongelats, excepte si són necessàries pel funcionament normal de les
instal·lacions de transformació.

- Les destinades a la transformació o comercialització de productes de
països tercers.

- Els elements de transport, excepte quan estan indisociablement vinculats
a processos de transformació.

- Les relatives al sector minorista.
- Les inversions de substitució idèntiques o similars a aquelles per les que

s’hagi concedit anteriorment a la mateixa empresa una ajuda de la secció
Orientació FEOGA.

- Les destinades a la transformació o comercialització de productes de
pesca.

- En les empreses en les que la viabilitat econòmica no pot demostrar-se.
- En les empreses que no compleixin les normes mínimes en matèria de

medi ambient, higiene i benestar dels animals.


