
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 13456

Correcció d�errates observades a la Llei 7/2005 de 21 de juny, de
reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les
Illes Balears.

Havent-se advertit errates a la publicació de la Llei 7/2005 de 21 de juny
de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears,
(B.O.I.B. núm. 99 de data 30-6-2005, edicte núm. 11531).

En el primer paràgraf:
On diu: 
�Llei 7/2005 de 21 de junio de de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de

març, de cooperatives de les Illes Balears.�

Ha de dir: 
�Llei 7/2005 de 21 de juny de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març,

de cooperatives de les Illes Balears.�

Palma, 15 de juliol de 2005.

La secretària general de la 
Conselleria de Relacions Institucionals,

Jane King Gràcia

� o �

Num. 13461
Correcció d�errates observades a la Llei 8/2005 de 21 de juny, de
mesures transitòries per a l�atorgament de la llicència autonò-
mica de gran establiment comercial.

Havent-se advertit errates a la publicació de la Llei 8/2005 de 21 de juny,
de mesures transitòries per a l�atorgament de la llicència autonòmica de gran
establiment comercial, (B.O.I.B. 99 de data 30-6-2005, edicte núm. 11534)

En el primer paràgraf:
On diu:
�Llei 8/2005, de mesures transitòries per a l�atorgament de la llicència

autonòmica de gran establiment comercial.�

Ha de dir:
�Llei 8/2005 de 21 de juny, de mesures transitòries per a l�atorgament de

la llicència autonòmica de gran establiment comercial.�

Palma, 15 de juliol de 2005.

La secretària general de la
Conselleria de Relacions Institucionals,

Jane King Gràcia

� o �

Num. 13462
Correció d�errates observades a la Llei 9/2005 de 21 de juny de
Cooperació per al desenvolupament.

Havent-se advertit errates a la publicació de la Llei 9/2005 de 21 de juny
de Cooperació per al desenvolupament, (B.O.I.B. 99 de data 30-6-2005, edicte
núm. 11538).

En el primer paràgraf:
On diu:
�Llei 9/2005 de 21 de junio de Cooperació per al desenvolupament.�

Ha de dir:
�Llei 9/2005 de 21 de juny, de Cooperació per al desenvolupament.�

Palma, 15 de juliol de 2005.

La secretària general de la
Conselleria de Relacions Institucionals,

Jane King Gràcia
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Num. 13464
Correcció d�errates observades a la Llei 10/2005 de 21 de juny,
de ports de les Illes Balears.

Havent-se advertit errates a la publicació de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de ports de les Illes Balears. (B.O.I.B. núm. 100 de data 2-7-2005, edicto
núm. 11542).

En el primer paràgraf:
On diu:
�Llei 10/2005, de dia 14 de juny de ports de les Illes Balears.�

Ha de dir:
�Llei 10/2005 de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.�

Palma, 15 de juliol de 2005.

La secretària general de la
Conselleria de Relacions Institucionals,

Jane King Gràcia
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3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 13269
Notificació resolució sobre l�acreditació del laboratori en l�àrea
de control del formigó i components (EHC)

Sol·licitant: MUNDITEST MENORCA S.L. 
Domicili: C/ d�Artrutx ,10 H. Polígon Industrial POIMA
Municipi: Maó ( Menorca ) 
Assumpte: Resolució sobre  l�acreditació del laboratori a l�àrea de control

del formigó i components  (EHC).

Examinat l�expedient de referència, 

FETS

1. El  10 de març de 2000,  el director general d�Arquitectura i Habitatge
va dictar resolució de renovació d�acreditació del laboratori amb seu  al carrer
d�Artrutx, núm. 10H del Polígon  Industrial POIMA de Maó ( Menorca ) a l�à-
rea de control de formigó en massa, de ciment, d�àrids i d�aigua (HC).

2. El 10 de  febrer de 2005, el senyor Carlos Anglés Martínez, en nom i
representació de l�entitat MUNDITEST MENORCA S.L., va sol·licitar, l�acre-
ditació del laboratori a l�àrea de control del formigó i components  (EHC), en
virtut del que disposa l�Ordre FOM/2060/2002, de 2 d�agost, per la qual s�a-
proven les disposicions reguladores de les àrees d�acreditació de laboratoris
d�assajos pel control de qualitat de l�edificació.

3. El 23 de març de 2005, el cap de la Secció de control de qualitat de l�e-
dificació i normativa tècnica, elabora l�informe tècnic després de la inspecció de
comprovació practicada el 8 de març  de 2005  al laboratori de l�entitat
Munditest Menorca S.L. , i indica que el laboratori compleix amb els requisits
tècnics corresponents als assajos bàsics i determinats assajos complementaris de
l�àrea EHC, tal com disposa l�Ordre FOM/2060/2002. Així, juntament amb els
assajos básics es compleixen els requisits tècnics dels següents assajos comple-
mentaris:

a) Àrids:
- Determinació de terrossos d�argila: UNE 7-133-58.
- Determinació de partícules blanes en àrids gruixuts: UNE 7-134-58.
- Determinació de partícules de baix pes específic en àrids: UNE 7-244-

71.
- Determinació quantitativa dels composts de sofre: UNE EN 1744-1:

1999.
- Determinació de matèria orgànica en sorres: UNE EN 1744-1: 1999.
- Determinació de composts de sulfats: UNE EN 1744-1: 1999.
- Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres: UNE 83-115-89 EX.
- Determinació del coeficient de Los Angeles. Resistència al desgast de

grava: UNE EN 1097-2: 1999.
- Determinació  del coeficient de forma de l�àrid gruixut: UNE 7-238-71.
- Determinació del contingut, de la grandària màxima característica i

mòdul granulamètric de l�àrid gruixut  en formigó fresc: UNE 7-295-76.
- Determinació de clorurs, mètode volumètric (Volhard): UNE EN 1744-

1: 1999.
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