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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 14375

Correcció d’errors advertits en la versió castellana de la Llei 2/

1997 de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

publicada en el B.O.C.A.I.B. nº 76 de 21 de juny de 1997

Atès que la versió catalana de la Llei 2/1997 publicada en el B.O.C.A.I.B.

nº 76 del 21 de juny no conté cap error, vegeu-ne les correccions de la versió

castellana.

Palma 16 de juny de 1997

— o —-

3.-D’altres disposicions

CONSELLERIA DE FOMENT

Núm. 14271

Ordre del conseller de foment relativa al model de comunicació de

transports turístics a realitzar amb reiteració d’itineraris i caràcter

periòdic o reiteració de calendari.

L’article onzè del Decret 87/1997 de 20 juny, regulador dels transports

terrestres a l’àmbit de les Illes Balears, imposa a les agències de viatges l’obligació

de comunicar a la Direcció General de Transports aquells transports turístics que

es realitzin amb reiteració d’itinerari i caràcter periòdic, i estableix que per Ordre

del conseller de Foment s’aprovarà un model imprès de comunicació, sobre el que

es diligenciarà, en el seu cas, la conformitat administrativa a la seva realització.

La present Ordre desenvolupa les previsions al respecte de l’esmentat

Decret.

En virtut d’això, i escoltada la Subcomissió de Transport de Passatgers, he

resolt dictar la següent

O R D R E

Article 1.-

Les agències de viatge que realitzin transports turístics amb reiteració

d’itinerari i caràcter periòdic o reiteració de calendari hauran de comunicar els

mateixos a la Direcció General de Transports a l’imprès, el model del qual figura

a l’annex a la present Ordre i amb subjecció al que s’hi estipula.

Article 2.-

La comunicació de transports turístics es durà a terme de forma

individualitzada, utilitzant un imprès de comunicació per cada transport turístic

que es pretengui realitzar.

En els supòsits que existeixin diversos llocs de recollida de passatgers i

concentració posterior a un lloc determinat on s’agrupin o conformin grups

diferents, es faran comunicacions diferenciades de cada transport turístic

corresponent a cada un dels diferents itineraris resultants.

Article 3.- Dins qualsevol vehicle que presti el transport turístic s’hi haurà

de dur l’imprès amb la diligència segons la seva realització, o una còpia compulsada

per un funcionari autoritzat de la Direcció General de Transports.

Article 4.-

Aquells transports turístics que no compleixin  els requisits exigibles seran

objecte de prohibició expressa, a través de resolució motivada, i en cas que es

pretenguin arreglar els defectes que impediren atorgar conformitat, s’haurà

d’efectuar un nova comunicació a la Direcció General de Transports.

Aquelles comunicacions que presentin defectes de forma, siguin illegibles

o duguin esborraments o raspadures no seran objecte de tramitació, el que

s’advertirà a l’agència remetent per a arreglar a través de nova comunicació.

Article 5.-

Les agències de viatges autoritzades pel Consell Insular que correspongui,

i a les que no se’ls hagi assignat número BAL hauran de constar a les comunicacions,

així com en qualsevol altra documentació relativa a transport turístic on sigui

exigible, el número de registre que se’ls hagués assignat, amb els mateixos efectes,

com si d’aquell es tractàs.

Disposició transitòria.-

Les comunicacions de transports turístics que la realització s’ha prestat

conformitat administrativa amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 87/

1997 mantindran la validesa fins dia 31 d’octubre de 1997, i hauran, a partir de

llavors, adaptar els transports turístics a les previsions de la normativa vigent i, si

s’escau, realitzar noves comunicacions ajustades a la present Ordre.

Disposició addicional.-

Es faculta al Director General de Transports per a l’aplicació i interpretació

de la present Ordre, així com per a la seva modificació en quant al procediment que

s’hi estableix, quan resulti precís per a la millor consecució dels objectius que es

pretenen.

Disposició final.-

La present Ordre entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el

BOCAIB.

Palma, 15 de juliol de 1997

El conseller de Foment,

Joan Veger Pocoví


