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Núm. 3890
Resolució de la Direcció General de Planificació i Centres
mitjançant la qual es regula la formació complementària que
haurà d’assolir el professorat de les escoles de música o de dansa
que obtengui l’habilitació general o específica regulada per
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 16 d’octubre de
2000.
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia 16 d’octubre de
2000, per la qual s’estableix el procediment d’habilitació per a impartir docència
a les escoles de música i dansa reconegudes d’acord amb el Decret 37/1999, de
9 d’abril,
Atès que en el punt 5 de l’ordre esmentada s’estableix que les habilitacions
generals i específiques es concediran amb caràcter provisional per un període de
dos cursos, durant els quals el sol·licitant haurà d’assolir la formació
complementària escaient,
RESOLC
1 El professorat d’escoles de música i dansa que obtengui l’habilitació
general o específica establerta en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de
dia 30 d’octubre de 2000 (BOIB núm.138, d’11 de novembre de 2000), haurà
d’acreditar haver assistit a cursos de formació relacionats amb l’ensenyament de
la música o de la dansa amb una durada mínima de 60 hores, durant els dos cursos
acadèmics pels quals quedi habilitat provisionalment.
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ORDRE
Article primer.
Declarar oficialment l’existència de l’encefalopatia espongiforme bovina
(EEB) en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article segon
Comunicar aquesta declaració al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación per a la seva notificació a la Unió Europea i als Estats Membres,
així com als Consells Insulars de Menorca i de Eivissa-Formentera.
Disposició final primera.
Facultar la directora general d’Agricultura per a l’adopció de les mesures
de sanitat animal i en particular les previstes en el Programa Integral Coordinat
de Vigilància i control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels
animals.
Disposició final segona.
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva retroactivitat al dia d’avui.
Palma, 14 de febrer de 2001
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —-

2 Per acreditar la formació que s’especifica en el punt anterior haurà de
presentar a la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria
d’Educació i Cultura els certificats d’assistència i aprofitament a cursos de
formació per una durada mínima de 60 hores. Aquests cursos s´han d’haver
realitzat en els dos anys acadèmics següents a la data de concessió de l’habilitació.
3 Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en
el BOIB.
Jaume Gual i Móra
Director general de Planificació i Centres
Palma, 16 de febrer de 2001
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 3759
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 14 de febrer de 2001,
per la qual es declara oficialment l’existència de la malaltia
d’encefalopatia espongiforme bovina a les Illes Balears.
El Reial decret 2459/1996, de 2 de desembre, pel qual s’estableix la llista
de malalties dels animals de declaració obligatòria, a l’article 2. 1r, s’estableix
que els òrgans competents de les Comunitats Autònomes realitzaran la declaració
oficial de les malalties dels animals que figuren a l’annex.
Entre aquestes malalties de declaració obligatòria, hi ha l’encefalopatia
espongiforme bovina (EEB).
D’acord amb la normativa sobre la vigilància epidemiològica de les
encefalopaties transmissibles dels animals en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es trameten al Laboratori d’Algete, especialment constituït per aquest fet,
les mostres corresponents per a les seves anàlisis mitjançant el test ràpid.
Els resultats positius, confirmats pel Laboratorio Nacional de Referencia
de la Facultat de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, van ser comunicats
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i es va diagnosticar la
presència de la malaltia, la qual cosa es va posar en coneixement d’aquesta
Conselleria, pel que procedeix la declaració oficial de la malaltia, d’acord amb
l’article 8 del RD 3454/2000, de 22 de desembre, que regula el Programa Integral
Coordinat de Vigilància i control de les encefalopaties espongiformes
transmissibles dels animals, i l’article 2 del RD 2459/96, de 2 de desembre, el qual
estableix la llista de malalties d’animals de declaració obligatòria.
De conformitat amb el Reial decret 2459/1996 de 2 de desembre, la
Decisión 98/272/CE de la Comisión, de 23 d’abril de 1998, i el Reial decret 3454/
2000, de 22 de desembre, i el Reglament d’epizooties aprovat pel decret de dia
4 de febrer de 1955.
Atès això i fent us de les facultats que se me confereixen, dict la següent

Núm. 3758
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de 15 de febrer de 2001,
per la que es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
de 13 de octubre de 2000, que s’estableix i regula els programes
sanitaris de seguiment i erradicació de les malalties del bestiar de
les IIles Balears per a l’exercici de l’any 2000.
Per Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de octubre de 2000, es
varen establir i regular els programes de seguiment i eradicació de les malalties
del bestiar de les Illes Balears per a l’exercici de l’any 2000.
L’Estat va dictar sobre la matèria el Reial decret 1493/1995, de 8 de
setembre, pel que s’estableix el pla de seguiment sanitari del bestiar porcí, i el
Reial decret 245/1995, de 17 de febrer, pel que s’estableix el programa coordinat
de lluita, control i eradicació de la malaltia d’Aujeszky.
Per raons de seguretat jurídica i amb la finalitat d’adaptar-se a la legislació
bàsica estatal, es considera necessari modificar l’Ordre en qüestió.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent
ORDRE
Article primer
Es modifica el punt 2.3 de l’apartat 2 de l’article 1 de l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca de 13 d’octubre de 2000, que estableix i regula els
programes sanitaris de seguiment i eradicació de les malalties del bestiar de les
Illes Balears per a l’exercici 2000, que quedarà redactat de la següent manera:
“2.3. El programa ressenyat en l’apartat g) es desenvoluparà mitjançant
proves per a la detecció serològica de portadors d’anticossos, d’acord amb el que
preveu l’article 2.2 del Reial decret 1493/1995, de 8 de setembre, pel qual
s’estableix el Pla de seguiment del bestiar porcí”.
Article segon
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca de 13 d’ octubre de 2000, que quedarà redactat de la forma següent:
“1. La vacunació es realitzarà d’acord amb el que es preveu a l’article 4 del
Reial decret 245/1995, de 17 de febrer”.
Article tercer
Es modifica el capítol 5, punt 2, de l’Annex I de l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca, de 13 de octubre de 2000, que queda redactat de la forma
següent:
“2. BESTIAR SOTMÈS A DIAGNÒSTIC.
- Al menys el 5% dels efectius de reproductors que es trobin a l’explotació,
amb un mínim de cinc animals o el total per a censos inferiors. Es donarà prioritat
a n’aquesta investigació als reproductors de més recent ingrés a l’explotació.
- El percentatge, no inferior al 5%, que es fixi anualment per la Direcció
General d’Agricultura a proposta del Servei de Sanitat Animal, obtingut de
manera aleatòria sobre el bestiar porcí procedent d’explotacions registrades a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que se sacrifiqui en escorxadors
d’aquesta”.

