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7.3 Professional. La que té 150 caseres o més.
7.4. No professional. La que té menys de 150 caseres.
7.5. D’autoconsum. La utilitzada per obtenir productes de les caseres destinats exclusivament al consum familiar. Aquestes explotacions no poden superar les 15 caseres.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10009
Decret 48/2006, de 26 de maig, pel qual s’estableixen les normes
d’ordenació de les explotacions apícoles de les Illes Balears.
L’apicultura, com a activitat pecuària, ha assolit en els darrers anys una
importància considerable i un interès creixent. Aquest fet, a més de la repercussió econòmica en el sector de la producció de mel i altres productes de les caseres, té una importància fonamental per al desenvolupament rural i l’equilibri
ecològic i constitueix la base per a la conservació i la diversitat de les plantes
que depenen de la pol·linització, la qual cosa contribueix a augmentar la productivitat de molts cultius, tot aprofitant recursos que cap altra activitat productiva no utilitza.
El Reial Decret 209/2002. de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes
d’ordenació de les explotacions apícoles, regula dins l’àmbit nacional les mesures d’ordenació sanitària i zootècnica de les explotacions apícoles. Fou modificat pel Reial Decret 448/2005, de 22 d’abril.
Tenint en compte les característiques especials del territori insular, cal
regular les condicions d’ubicació, assentament i moviment de caseres, infraestructura zootècnica, sanitària i equipaments que permetin un desenvolupament
eficaç i correcte de l’activitat apícola en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Aquesta és la primera regulació completa que s’hi efectua en aquesta matèria.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca i d’acord
amb el Consell Consultiu, havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 26 de maig de 2006
DECRET

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
És objecte d’aquest decret desenvolupar el Reial Decret 209/2002, de 22
de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles, tot regulant l’aplicació de les mesures d’ordenació sanitària i zootècnica de
les explotacions apícoles, així com les condicions d’ubicació, assentament i
moviment de caseres, infraestructura zootècnica, sanitària i equipaments que
permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l’activitat apícola en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
Article 2
Definicions
A efectes del present Decret són aplicables les definicions següents:
1. Eixam. És la colònia d’abelles productores de mel (Apis mellifera).
2. Casera. És el conjunt format per un eixam, el recipient que el conté i els
elements propis necessaris per a la seva supervivència. Tipus de casera:
2.1 Fixa. Les que tenen les bresques fixes i inseparables del recipient.
2.2 Mòbil. Les que tenen bresques mòbils, les quals es poden separar per
a la recol·lecció de mel, neteja, etc. D’acord amb la forma de creixement de la
colònia i el desenvolupament consegüent de la casera, es divideixen en verticals
i horitzontals.
3. Assentament apícola. És un lloc on s’instal·la un abellar per aprofitar la
flora o passar la hivernada.
4. Abellar. És un conjunt de caseres, pertanyents a un o més titulars, que
es troben en un mateix assentament.
5. Abellar abandonat. És un abellar amb més del 50% de les caseres mortes.
6. Casera morta. És una casera en què es fa evident la manca d’activitat
biològica dels seus elements vius (insectes adults i cries).
7. Explotació apícola. És qualsevol instal·lació, construcció o lloc on es
tinguin, criïn, manegin o exposin al públic abelles productores de mel (Apis
mellifera) les caseres de les quals es trobin repartides en un o més abellars. Les
explotacions apícoles poden ser:
7.1 Transhumants, quan les seves caseres es desplacen a un altre o a altres
assentaments al llarg de l’any.
7.2 Estants, quan les seves caseres estan tot l’any en un mateix assentament.
Atenent al nombre de caseres que la integren, l’explotació apícola pot ser:

8. Titular d’explotació apícola. És la persona física o jurídica que exerceix
l’activitat apícola i n’assumeix la responsabilitat i els riscs inherents a la seva
gestió.
9. Autoritat competent. La Direcció General d’Agricultura de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Article 3
Classificació zootècnica de les explotacions apícoles
Les explotacions apícoles es classifiquen d’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, en:
1. De producció. Són les de dedicades a la producció de mel i altres productes apícoles (PD).
2. De selecció i cria. Són les explotacions apícoles dedicades principalment a la cria i selecció d’abelles (SC).
3. De pol·linització. Són aquelles l’activitat principal de les quals és la
pol·linització de cultius agrícoles (PZ).
4. Mixtes. Són aquelles en les quals s’alternen amb una importància similar més d’una de les activitats de les classificacions anteriors (MX).
5. D’altres: les que no s’ajusten a la classificació dels apartats anteriors
(OT).
Article 4
Identificació de les caseres
1. Els titulars de les explotacions apícoles han d’identificar cada casera,
en un lloc visible i de forma llegible, amb una marca indeleble on ha de constar
el codi d’identificació de les caseres, únic per a cada explotació. Així mateix,
s’ha d’advertir, en un lloc visible i proper a l’abellar, de la presència d’abelles.
Aquest advertiment no és obligatori si la finca està tancada i les caseres se situen
a una distància mínima de 25 metres de la tanca.
2. El codi d’identificació a què fa referència l’apartat anterior està compost per la seqüència alfanumèrica següent:
- tres dígits corresponents al número del municipi (d’acord amb la codificació INE)
- les sigles IB
- quatre dígits per al número que s’assigni a l’explotació
3. Totes les caseres que s’incorporin a l’explotació, ja sigui per substitució de material vell, per ampliació de les dimensions de l’explotació o per nova
incorporació, s’han d’identificar segons el que s’estableix en aquest Decret en
el moment mateix en què entrin a formar part de l’explotació.
4. Els tres dígits corresponents al número del municipi han de coincidir
amb la ubicació principal i permanent de l’explotació. En cas que no existeixi
tal ubicació permanent, han de coincidir amb el municipi del domicili fiscal del
titular de les caseres.
Article 5
Registre de les explotacions apícoles
1. Es crea el Registre de les Explotacions Apícoles de les Illes Balears, el
qual depèn de la direcció general d’Agricultura a qui correspon la gestió, sense
perjudici de l’establert en l’apartat següent i queda integrat en el Registre
General d’Explotacions Ramaderes de les Illes Balears.
2. El registre estarà constituït per els corresponents registres dels Consells
Insulars, als quals a més, el correspon la gestió en el seu àmbit territorial, en
aplicació de l’article 2.4 de la Llei 8/1999, de 2 d’abril, d’atribucions de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.
3. Els registres d’explotacions han d’estar informatitzats i el sistema de
gestió ha de permetre, en tot cas, que les altes, baixes i modificacions que s’hi
portin a terme quedin reflectides immediatament en el Registre General
d’Explotacions Apícoles de les Illes Balears, amb la finalitat d’actualitzar el
Registre dependent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el qual està
integrat en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (REGA), establert a
l’article 3 del Reial Decret 479/2004 de 26 de març.
4. En el Registre han de figurar com a mínim de les dades incloses en la
sol·licitud d’inscripció reflectides a l’annex I d’aquest Decret.
5. Abans del començament de l’activitat, el titular de l’explotació ha de
sol·licitar-ne la inscripció en el Registre a l’autoritat competent. Aquesta sol·lici-
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tud ha de contenir les dades que s’esmenten a l’annex I, excepte el codi d’explotació i el codi d’identificació de les caseres, que són proporcionats per l’autoritat competent en el moment de l’autorització de l’explotació. Així mateix, el
titular ha de comunicar els canvis en les dades consignades en el termini d’un
mes d’ençà que es produeixin.
6. El Registre d’Explotacions Apícoles de les Illes Balears té caràcter
públic i informatiu.
Article 6
Llibre d’explotació apícola i transhumància
1. Als efectes zootècnics i sanitaris, tot titular d’una explotació apícola ha
de tenir un llibre registre de l’explotació apícola que facilita i diligència la
Conselleria d’Agricultura i Pesca. El format d’aquest llibre es correspon amb
l’indicat a l’annex II d’aquest Decret.
2. Aquest document ha d’estar a disposició dels serveis veterinaris oficials
de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i de les autoritats competents de les altres
comunitats autònomes on les caseres circulin o s’assentin per raons de transhumància o altres i, especialment, en els casos en què, davant una situació d’alerta sanitària, calgui instaurar mesures, principalment pel que fa al moviment de
caseres.
3. D’acord amb l’article 4 del Reial Decret 479/2004, de 26 de març, pel
qual s’estableix i es regula el Registre General d’Explotacions Ramaderes, el llibre d’explotació ha de ser validat anualment pels serveis veterinaris oficials de
les delegacions comarcals de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera o del Consell Insular de Menorca, abans de l’1
de març de cada any. En cas que s’hagi interromput l’activitat i no s’hagi validat el llibre durant un període d’un any, es considera que l’explotació és inactiva. Si han transcorregut més de dos anys des de la consideració d’inactivitat
sense que l’explotació reprengui l’activitat, es dóna de baixa al Registre
d’Explotacions Apícoles de les Illes Balears, llevat de causa de força major, després del procediment corresponent en què es s’ha de donar audiència a l’interessat. Els titulars de les explotacions apícoles han d’actualitzar en cada moment
les dades contingudes en el document esmentat.
4. El document que es regula en aquest article constitueix un requisit
indispensable per a qualsevol trasllat de les caseres per raons de transhumància
o d’altres.
5. Segons el que s’estableix a l’article 4.3 del Reial Decret 479/204, de 26
de març, els titulars d’explotacions apícoles han de comunicar davant l’autoritat competent expedidora del llibre registre, abans de l’1 de març de cada any,
el cens de les seves caseres i han d’indicar el nombre de caseres existents el 31
de desembre de l’any anterior. Sense perjudici de l’anterior, l’autoritat competent pot actualitzar la informació relativa al cens de les explotacions, amb motiu
de les actuacions administratives que hi dugui a terme.
Article 7
Condicions mínimes de les explotacions apícoles
1. La disposició i naturalesa de les construccions i instal·lacions, l’utillatge i l’equip han de fer possible en tot moment la realització d’una neteja, desinfecció i desparasitació eficaces en cas que sigui necessari.
2. Els assentaments apícoles han de respectar les distàncies mínimes que
s’indiquen respecte als elements següents:
a) Establiments col·lectius de caràcter públic, centres urbans i nuclis de
població: 400 metres.
b) Habitatges rurals habitats i instal·lacions pecuàries: 100 metres.
c) Carreteres nacionals: 200 metres.
d) Carreteres comarcals: 50 metres.
e) Camins veïnals: 25 metres.
f) Pistes forestals: les caseres s’han d’instal·lar a les voreres sense que
obstrueixin el pas.
3. La distància establerta per a carreteres i camins als apartats 2.c, 2.d i 2.e
es pot reduir d’un 50% si l’abellar es troba en pendent i a una altura o desnivell
superior de dos metres respecte del pla horitzontal d’aquestes carreteres i
camins.
4. Les distàncies establertes a l’apartat 2 es poden reduir, fins a un màxim
del 75 %, sempre que els abellars tinguin una tanca de dos metres d’alçada com
a mínim en el front que estigui orientat cap a la carretera, camí o establiment de
referència per determinar la distància. Aquesta tanca pot ser de qualsevol material que obligui les abelles a iniciar el vol per damunt dels dos metres d’altura.
Aquesta excepció no es pot aplicar al que es disposa per a distàncies entre assen-
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taments apícoles.
5. Per a l’establiment de distancies mínimes entre assentaments apícoles,
no es consideraran els assentaments de menys de 26 caseres com a referència
per a determinar distàncies mínimes entre assentaments.
Article 8
Mesures de protecció animal, control sanitari i transhumància
S’aplica el que es disposa als articles 9, 10 i 11 del Reial Decret 209/2002,
de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions
apícoles, on es regulen en l’àmbit nacional les mesures d’ordenació sanitària i
zootècnica de les explotacions apícoles.
Article 9
Inspecció
Els serveis veterinaris oficials de la Conselleria d’Agricultura i Pesca han
de fer inspeccions zootècniques i sanitàries per tal de comprovar el compliment
de les condicions i els requisits que s’exigeixen a la normativa d’ordenació i
regulació de les explotacions apícoles.
Article 10
Infraccions i sancions
Pel que fa a les infraccions i sancions, s’ha d’aplicar el que s’estableix a
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal i al Reial Decret 1945/1983, de
22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i les sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.
Disposició transitòria primera
Explotacions existents pendents d’inscripció
Els titulars de les explotacions que no estiguin inscrites en el registre
corresponent han de sol·licitar-ne la inscripció, en els termes prevists a l’article
5, en el termini de sis mesos des de la publicació d’aquest Decret. Les explotacions apícoles ja inscrites han d’actualitzar les dades consignades en el registre
en el termini de sis mesos des de la publicació d’aquest Decret.
Disposició transitòria segona
Identificació de les caseres
Dia 1 de gener de 2007 totes les caseres han d’estar identificades segons
el que s’estableix en aquest decret.
Disposició final primera
Es faculta la consellera d’Agricultura i Pesca per dictar les disposicions
necessàries per executar i desenvolupar aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig de 2006

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera d’Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE TURISME
Num. 10170
Acord del Consell de Govern de dia 26 de maig de 2006, de
correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana del Decret 17/2006, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa
la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialtzació d’estades turístiques a habitatges.
El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de
Turisme, en sessió celebrada el 26 de maig de 2006, adoptà, entre altres, l’Acord
següent:
«Primer. Corregir, d’acord amb l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i d’acord amb l’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els errors advertits en el Decret 17/2006, de 17 de febrer, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialtzació d’estades turístiques a habitatges, de la següent manera:

