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Codi del conveni: 07/00682.-
-CONVENI COL·LECTIU DE: “REAL CLUB NAUTICO DE PAL-

MA DE MALLORCA”

La representació legal empresarial i la dels treballadors del “REAL CLUB
NAUTICO DE PALMA DE MALLORCA” han subscrit el seu conveni col·lectiu,
i n´he vist l´expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels Treballadors,
el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú,

RESOLC:

1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.

2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOCAIB.

Palma, 23 d’abril 1999

El Director General de Treball
Fernando Villalobos Cabrera

(Vegeu-ne el text en la versió castellana)

— o —-

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM

Núm. 9506
Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum per la qual es regulen
les condicions que han de reunir els establiments d’òptica per al seu
funcionament

D’acord amb el que preveu l’article 6 del Decret 163/1996, de 26 de juliol,
pel qual es regula l’autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament
de centres, establiments i serveis sanitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma,
s’han d’establir mitjançant Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum les
condicions i requisits tècnics exigibles a cadascun dels grups en el que l’esmentat
Decret classifica els diferents centres, establiments i serveis sanitaris.

La naturalesa sanitària dels establiments d’òptica es desprèn fàcilment de la

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 9021
Resolució del director general de Treball de dia 26 d’abril de 1999,
per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu «Consignatàries de
Vaixells i Agents de Duanes, de les Balears» (Codi: 07/00215,
Expedient: 34).

Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 34.-
Codi del conveni: 07/00215.-
-CONVENI COL·LECTIU DE: “ CONSIGNATÀRIES DE VAIXELLS

I AGENTS DE DUANES, DE LES BALEARS”

La representació legal empresarial i la dels treballadors: “APEAM”,
“CC.OO.”, i “U.G.T.” , han subscrit el conveni col·lectiu del sector:
“CONSIGNATÀRIES DE VAIXELLS I AGENTS DE DUANES DE LES
BALEARS” ,  i n´he vist l´expedient, i d’acord amb l’article 90.3 de l’Estatut dels
Treballadors, el Reial decret 1040/81, de 22 de maig, i l’article 59.4 de la Llei 30/
92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú,

RESOLC:

1r. Inscriure’l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball, dipositar-lo-hi i que se n’informi a la comissió negociadora.

2n. Demanar al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que aquesta resolució, i el conveni esmentat es publiquin en el BOCAIB.

Palma, 26 d’abril 1999

El Director General de Treball
Fernando Villalobos Cabrera

(Vegeu-ne  el text en la versió castellana)

— o —-

Núm. 9023
Resolució del director general de Treball de dia 23 d’abril de 1999,
per la qual es fa públic el Conveni Col.lectiu «Real Club Náutico de
Palma de Mallorca» (Codi: 07/00682; Exp.: 65).

Direcció General de Treball
Ordenació Laboral (Convenis Col·lectius).
Expedient: 65.-

— o —-
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seva finalitat i de les tècniques que s’hi utilitzen, la qual cosa en faculta la inclusió
en l’apartat 13 de l’article tercer del Decret 163/1996, de 26 de juliol, de la
Conselleria de Sanitat i Consum, que determina els centres o establiments
sanitaris. Tot això, sense perjudici de la vessant comercial que puguin presentar
els esmentats establiments d’òptica, i l’obligació del compliment de l’especificat
en la normativa vigent sobre productes sanitaris.

El control i vigilància d’aquests establiments aconsella el desenvolupament
d’una normativa que garanteixi la protecció de la salut ocular dels usuaris i, per
tant, s’han d’establir uns requisits i condicions mínimes pel que fa a mitjans i
instal.lacions necessàries per a l’exercici de les corresponents activitats
professionals.

En virtut del que estableix l’article 6 del Decret 163/1996, i fent-ne ús de les
facultats 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, d’acord
amb el Consell Consultiu, dict la següent

ORDRE

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

La present Ordre té per objecte regular els requisits per al funcionament dels
establiments d’òptica i seccions d’òptica en oficines de farmàcia, d’ara endavant
òptiques, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els establiments d’òptica i seccions d’òptica en les oficines de farmàcia es
consideraran centres o establiments sanitaris, per la qual cosa els serà d’aplicació
la legislació vigent al respecte, així com el disposat en la present Ordre.

Article 2
Definició

Als efectes de l’aplicació d’aquesta Ordre, les òptiques són aquells
establiments sanitaris en els que, sota la direcció tècnica d’un òptic, o bé òptic-
optometrista, amb titulació oficial legalment reconeguda, i mitjançant les
instal.lacions establertes en la present Ordre, s’efectuen totes o alguna de les
següents activitats:

a) Avaluació de les capacitats visuals per mitjà de les proves optomètriques
oportunes.

b) Millora del rendiment visual per mitjans físics tals com les ajudes
òptiques (ulleres graduades, protectors i filtrants de les radiacions solars o
lumíniques d’origen natural o artificial, lents de contacte i altres mitjans adequats),
entrenament, reeducació, prevenció, higiene visual o altres activitats similars.

c) Talla, montatge, adaptació, subministrament, venda, verificació i control
dels mitjans adequats per a la prevenció, detecció, protecció, compensació o
millora de la visió.

d) Ajudes en baixa visió.

e) Adaptació de pròtesis oculars.

f) Aquelles altres actuacions per a les que els directors tècnics òptics estiguin
capacitats segons la seva titulació.

Article 3
Obligatorietat de l’autorització
Autoritat competent

3.1. Totes les òptiques que realitzin les activitats a què es refereix l’article
anterior hauran d’obtenir l’autorització administrativa per a la seva creació,
modificació, ampliació i trasllat. El tancament d’aquests establiments s’haurà de
comunicar segons el que s’estableix a l’article 9.

Les òptiques hauran de complir tots els requisists establerts en aquesta
Ordre amb la finalitat que se’ls pugui atorgar l’autorització.

3.2. Segons el que disposa el Decret 100/1993, de 2 de setembre, pel que
s’atribueixen les competències en matèria de Sanitat, Acció Social i Defensa del
consumidor i usuari, correspon al director general de Sanitat l’atorgament de
l’autorització d’òptiques, d’acord amb l’esmentat en aquesta disposició, i sense
menyscapte de les autoritzacions preceptives que els corresponguin segons la
normativa vigent de productes sanitaris.

Article 4
Requisits dels centres i establiments d’òptica

4.1. Condicions del personal
Els establiments d’òptica comptaran amb un director tècnic òptic o bé un

òptic-optometrista responsable, en possessió de la titulació oficial requerida per
les disposicions vigents.

La resta del personal disposarà de la titulació adequada, d’acord amb les
funcions que ha de realitzar.

El director tècnic responsable exercirà personalment les funcions de direcció,
vigilància i control de totes les activitats i serveis que es realitzin en l’òptica, i
exercirà la supervisió directa de forma permanent i continuada sense perjudici de
la col.laboració que per a la seva realització li sigui prestada per personal adjunt,
òptics o auxiliars.

En cas d’absència temporal del director tècnic, podrà exercir-ne les funcions
un subtitut, sempre que tengui la titulació exigida, que serà la mateixa que
s’exigeix per al director tècnic òptic o bé per a l’òptic optometrista responsable.

El canvi de director tècnic i el nomenament del substitut es realitzarà
d’acord amb l’article 9.

4.2. Condicions dels locals
Els locals en els que es troben ubicats els establiments d’òptica i seccions

d’aquesta especialitat en oficines de farmàcia hauran de reunir els requisits
indicats a continuació:

Totes les òptiques hauran de tenir una placa a l’exterior de l’establiment
identificativa del director tècnic de l’establiment.

En l’accés principal de l’òptica haurà d’existir un ròtul en el qual figuri amb
caràcters visibles Òptica. La superfície de l’òptica podrà estar en una o més plantes
comunicades entre sí, suficientment separada de qualsevol altra activitat; comptarà
amb il.luminació i ventilació suficient, presa d’aigua i fonts d’energia necessàries.
Els paviments, parets i sòtils s’hauran de construir amb materials que en permetin
la conservació en perfectes condicions de neteja.

Quan les òptiques siguin seccions d’una oficina de farmàcia, i encara que
quedin clarament definides i determinades, haurà d’haver-hi comunicació interior
entre les diferents dependències, i tot el conjunt haurà de complir amb la normativa
vigent sobre locals de farmàcia.

Els locals comptaran com a mínim amb les següents zones:

Zona d’atenció i despatx al públic
Permetrà una atenció particular i individualitzada al públic i la venda

d’articles òptics.

Zona de refracció i gabinet
Es desenvoluparan funcions optomètriques i de contactologia. Disposarà

d’una superfície útil mínima de 8 m2.

Zona de taller
Correspondrà a aquesta zona la comprovació i verificació dels materials i

articles òptics i, si n’és el cas, la talla i montatge.

Totes les zones estaran separades i delimitades entre sí. Les condicions
higienicosanitàries de les òptiques i de totes i cadascuna de les instal.lacions i
dependències hauran de ser en tot moment les òptimes per donar una correcta i
adequada assistència.

4.3. Condicions d’equipament

a) La prestació d’optometria exigirà, com a mínim, els instruments següents:

- Caixa de proves o foròpter
- Refractòmetre o retinoscopi
- Prismes i cilindres creuats
- Optotipus de lluny i de prop amb test de Duocrom
- Frontofocòmetre
- Oftalmoscopi
- Làmpada de fenedura
- Interpupil.lòmetre
- Test d’estereopsi
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- Test de visió de colors

b) Per realitzar activitats amb contactologia s’haurà de disposar a més dels
anteriors, els següents instruments:

- Queratòmetre o oftalmòmetre
- Capsa de proves de lents de contacte.

c) En el cas de realitzar tallat i montatge, un taller d’òptica ha de disposar
com a mínim de:

- Biselladora
- Màquina centradora
- Ventilet o forn d’arena
- Frontofocòmetre
- Banc de taller equipat amb el material per al desenvolupament de les seves

pròpies funcions.
- Un stock de lents:

Lents esfèriques de neutre a +/- 6D en passos de 0,25D.
Lents tòriques de cilindre +/- 0’25 a +/- 2,00D combinat amb 0,00 a +/- 4D

esfèriques en passos de 0,25D.

4.5. Registre de prescripcions òptiques
Els establiments d’òptica hauran de conservar la informació que permeti

una correcta localització de les prescripcions òptiques de protecció o correcció de
la vista dels usuaris. Per a la qual cosa, i sota la responsabilitat del director tècnic,
es durà el Llibre de Registre de Prescripcions Òptiques, editat pel Col.legi
Nacional d’Òptics-Optometristes. També garantirà la confidencialitat de la
informació clínica de què disposi.

Article 5
Procediment d’autorització

5.1. Sol.licitud d’autorització
Independentment de les autoritzacions que corresponguin concedir a altres

organismes, tota persona física o jurídica que pretengui l’autorització per a la
instal.lació, modificació i trasllat d’una òptica, haurà de presentar davant la
Conselleria de Sanitat i Consum la sol.licitud d’autorització, prevista en l’article
5 del Decret 163/1996, de 26 de juliol, acompanyada de la següent documentació:

5.1.1. Autorització de funcionament d’un establiment d’òptica

a) Document acreditatiu de la identitat de la persona, física o jurídica, titular
de l’establiment.

b) Document acreditatiu de la titulació i col.legiació de l’òptic o òptic-
optometrista responsable de la direcció tècnica de l’establiment, i haurà de
presentar fotocòpia legalitzada o compulsada del títol, i document de col.legiació
de l’òptic o òptic-optometrista, expedida pel Col.legi Nacional d’Òptics-
Optometristes.

c) Projecte tècnic firmat per tècnic competent i visat pel col.legi professional
corresponent, que inclourà:

1) Memòria o resum del projecte tècnic de les obres i instal.lacions, amb
justificació expressa del compliment de la normativa vigent que afecti a
l’establiment en matèria urbanística, de construcció, instal.lacions i seguretat.

2) Plànols de conjunt i detall que en permetin la localització, identificació
i descripció.

3) Relació de l’utillatge i equipament de l’establiment.
4) Plantilla de personal que prestarà serveis en l’establiment amb especificació

de les titulacions i dedicació.

d) Tipus de productes que comercialitza.

5.1.2. Autorització de modificació i trasllat
S’acompanyarà la documentació corresponent que suposi una variació

respecte de la que ja figurava a l’expedient d’autorització.

5.2. Tramitació
Prèviament a la iniciació de l’activitat com establiment d’òptica, s’haurà de

sol.licitar de la Conselleria de Sanitat i Consum l’autorització de funcionament.
Iniciat l’expedient, es tramitarà d’acord amb l’establert en el Decret 163/1996, de
26 de juliol, pel qual es regula l’autorització per a la creació, modificació, trasllat
i tancament de centres, establiments i serveis sanitaris, i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú. Es concedirà l’autorització sanitària de funcionament una
vegada que s’hagi procedit a la comprovació per part dels Serveis d’Inspecció del
compliment dels requisists establerts en aquesta Ordre, que tendrà una vigència de
deu anys.

Article 6
Registre

Correspondrà a la Conselleria de Sanitat i Consum inscriure en el Registre
de centres, establiments i serveis sanitaris aquells establiments d’òptica que siguin
autoritzats. També seran inscrits en el registre les modificacions i trasllats.

Article 7
Inspecció, vigilància i control de les òptiques

La funció inspectora comporta la facultat d’efectuar tota classe de
comprovacions materials i realitzar totes les actuacions que es considerin necessàries
en ordre a comprovar el compliment de les funcions assignades.

Els titulars de les òptiques hauran d’aportar tota la documentació i informació
que referida als serveis i establiments li requereixi la Inspecció.

Article 8
Infraccions i sancions

Les infraccions en matèria sanitària dels establiments d’òptica se sanciona-
ran d’acord amb el que preveu la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de Sanitat
i el Decret 163/1996, de 26 de juliol de la Conselleria de Sanitat i Consum, pel qual
es regula l’autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament de
centres, serveis i establiments sanitaris, i la resta de legislació aplicable.

Article 9
Comunicacions

9.1. El tancament d’una òptica s’haurà de comunicar abans de la seva
efectivitat a la Conselleria de Sanitat i Consum.

9.2. El canvi de denominació de l’establiment haurà de ser comunicat a la
Conselleria de Sanitat i Consum, dins els deu dies següents a la data en què es
produexi.

9.3. El canvi de director tècnic al front de l’establiment haurà de ser
comunicat a la Conselleria de Sanitat i Consum dins els 10 dies següents a la data
que es produexi.

Per a la qual cosa s’haurà de presentar la següent documentació:

- Carta de nomenament del nou director tècnic, pel representant legal de
l’establiment, firmada per ambdós.

- Acreditació de la titulació exigida del nou director tècnic.
- Certificació de col.legiat expedida pel Col.legi Nacional d’Òptics-

Optometristes del nou director tècnic i Document Nacional d’Identitat.

9.4. El nomenament de substitut haurà de ser comunicat abans de la seva
efectivitat a la Conselleria de Sanitat i Consum per a la qual cosa haurà de presentar
la següent documentació:

- Carta de nomenament del substitut, expedida pel representant legal de
l’establiment, firmat per ambdós.

- Acreditació de la titulació exigida per al substitut.
- Corresponent certificat de col.legiació expedit pel Col.legi Nacional

d’Òptics-Optometristes del substitut i Document Nacional d’Identitat.

Disposició transitòria primera
Les òptiques que funcionen amb anterioritat a la data d’entrada en vigor de

la present Ordre, disposaran d’un termini d’un any, comptador a partir d’aquesta
per adaptar-ne la situació a la normativa vigent.

A tal efecte, els titulars d’aquests establiments hauran de formular l’oportuna
sol.licitud d’autorització, acompanyada de la documentació següent:

- Document acreditatiu de la persona física o jurídica titular de l’establiment.
- Identificació de l’òptic que actuarà com a director tècnic al front de

l’establiment, amb documentació acreditativa de la seva titulació i col.legiació en
el Col.legi Nacional d’Òptics-Optometristes.

- Plànol del local, croquis d’aquest, d’acord amb l’article 5.1.1.c.
- Utillatge i equipament amb el que compta l’establiment.
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- Plantilla de personal que presta els serveis en l’establiment, i detallar-ne les
titulacions i dedicació.

- Tipus de productes que comercialitza.

S’obtendrà l’autorització sanitària de funcionament una vegada que s’hagi
procedit a la comprovació pels Serveis d’Inspecció del compliment dels requisits
establerts.

Disposició transitòria segona
Aquells establiments d’òptica que es troben en algun dels supòsits prevists

en la disposició transitòria del Decret 1387/1961, de 20 de juliol, podran conti-
nuar-ne l’activitat en idèntiques condicions a les descrites en aquesta disposició,
pel qual es regula l’exercici professional d’òptic. Aquests establiments no estaran
obligats a tenir-ne en front un òptic diplomat, en tant que hi hagi situacions i
circumstàncies previstes en la disposició transitòria del Decret 1387/1961, de 20
de juliol, que resultin degudament acreditades. No obstant, n’hauran d’acreditar
la legalització d’acord amb la disposició transitòria primera d’aquesta Ordre, i
aportaran la documentació requerida amb l’excepció  indicada referent a la
titulació.

Disposició transitòria tercera
A les òptiques en serà d’aplicació el Decret 163, de 26 de juliol de 1996, pel

qual es regula l’autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament de
centres, establiments i serveis sanitaris, en tot allò que no es contempla en aquesta
Ordre.

Al mateix temps, en serà d’aplicació la normativa vigent de productes
sanitaris.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 3 de maig de 1999

El conseller de Sanitat i Consum
Francesc J. Fiol Amengual

— o —-

Núm. 9369
Resolució del conseller de Sanitat i Consum, de dia 5 de maig de
1999 per la qual es convoca a un curs bàsic per aplicadors de
plagicides ambientals y en la indústria alimentària.

D’acord amb el que preveu el RD 3349/83, apartat 4 del seu article 6 i en
l’Ordre del Ministeri de Presidència, de dia 8 de març de 1994, en el punt 4, apartat
4, aquesta Conselleria de Sanitat i Consum dicta la següent

RESOLUCIÓ

L’Associació Nacional de Control de Plagues (ANECPLA) en col.laboració
amb el Centre de Desenvolupament de Directius (CDD) ha obtingut l’homologació
per impartir cursos de capacitació per realitzar tractaments amb plaguicides d’ús
ambiental i en la indústria alimentària, de nivell bàsic, en la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

ANECPLA convoca un curs bàsic per aplicadors de plaguicides ambientals
i en la indústria alimentària a realitzar des dels dies 7 al 10 de juny de 1999. La
impartició del curs tendrà lloc en la sala d’actes d’AFEDECO, carrer Vall
d’Argent, 35, baixos, de Palma.

El nombre màxim d’alumnes serà de 30.

Les sol.licituds d’inscripció s’hauran de dirigir a ANECPLA, c/ Santísima
Trinitat, 30, 8è, ofic. 2, 28010 – Madrid – en el termini de set dies comptadors des
de la publicació de la convocatòria.

El curs tendrà una durada de 20 hores lectives distribuïdes en els següents
mòduls:

Plaguicides. Descripció i generalitats.
Riscs per a l’home derivats de la utilització de plaguicides.
Generalitats sobre plagues ambientals i de la indústria alimentària i els

mètodes de lluita antivectorial. Tècniques d’aplicació de plaguicides.
Plaguicides i medi ambient. Problemes que plantegen. Eliminació de restes

i envasos. Legislació.

Higiene i seguretat en el maneig i aplicació de plaguicides.
Prevenció diagnòstic i primers auxilis en cas d’intoxicació de plaguicides.

Antídots.
Exercici pràctic.

El preu del curs serà:
Associats a ANECPLA 25.000 pessetes
No associats a ANECPLA 45.000 pessetes.

La Conselleria de Sanitat i Consum expedirà els carnets acreditatius als
alumnes que realitzin el curs i superin una prova escrita, elegida per la Direcció
General de Sanitat, entre les seixanta preguntes proposades per ANECPLA en
l’expedient d’homologació del curs.

La Direcció General de Sanitat és l’òrgan designat per a la vigilància i
inspecció del curs.

Palma, 29 d’abril de 1999

El conseller de Sanitat i Consum
Francesc J. Fiol Amengual

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 9358
Resolució de dia 28 d’abril de 1999, per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua a la urbanització
Cala Canutells, del terme municipal de Maó

Havent examinat l’expedient núm. 05/99, instruït en data 04.02.1999, a
instància de la Sra. Mercedes Mata Goñalons, en representació de l’empresa
Aguas de Binixica, SL, demanant l’autorització per a la modificació de les tarifes
del servei de subministrament d’aigua a la urbanització Cala Canutells,

D’acord amb els informes de la Comissió de Preus de les Balears de dia 2
de març de 1999 i de dia 27 d’abril de 1999,

Considerant el que s’estableix al RD 2.226/1977, de 27 d’agost (BOE 207);
OM de 30 de setembre de 1977 (BOE 241); RD 2.695/1977, de 28 d’octubre (BOE
260); RD 2.340/1982 (BOE 227);  OM de 26 de febrer de 1993 (BOE 61)  i d’altres
normes aplicables,

RESOLC:

1 Autoritzar les tarifes sol·licitades següents:

QUOTA DE CONSUM:
. Fins a 10 m3/bimestre 75,— PTA/m3
. Excés de 10 fins a 25 m3/bimestre 92,— PTA/m3
. Excés de 25 m3/bimestre 104,— PTA/m3

QUOTA DE SERVEI:
. Habitatges unifamiliars i apartaments 914,— PTA/bimestre
. Bars 1.828,— PTA/bimestre
. Hotels (per plaça) 182,8  PTA/bimestre

2 En contra d’aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos comptadors des del dia següent al de la notificació d’aquesta Resolució; o
bé optar per la interposició prèvia, en via administrativa, de recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que resol la present Resolució, en el termini d’un
mes, comptador des del dia següent al de la notificació.

3 Aquesta resolució començarà a vigir el dia després en què es publicarà al
BOCAIB.

Palma, 28 d’abril de 1999

El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan Cardona
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