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Balears.
TITULARS
Sra. Maria Manuel de Villena Mingorance, Sres. Juan-Luis, Fernando, M.
Mercedes, M. del Carmen, M. Luisa Saura Manuel de Villena, i Sres. Santiago
i Carlos Saura Pradas.
Polígon 8, Parcel·la 13 (Es Mercadal)
QUART.- Procedir a la corresponent anotació en el Catàleg insular del
patrimoni històric de Menorca amb el núm. CIPH-00010.
CINQUÈ. - Notificar l'acord a l'Ajuntament des Mercadal i als propietaris
afectats.
SISÈ.- Comunicar l'acord al Catàleg General del Patrimoni Històric de les
Illes Balears per a l'anotació definitiva.
SETÈ.- Publicar l'acord en el BOIB.
La presidenta
Joana M. Barceló Martí
Maó, 16 de març de 2005

—o—
Num. 5699
Declaració de bé catalogat i inscripció en el Catàleg insular de
patrimoni històric a favor de la capella d'Alfavaret (Maó)
Es fa públic que el Ple del Consell Insular, en sessió extraordinària de dia
28 febrer de 2005, adoptà l'acord que seguidament es transcriu, relatiu a la
declaració de bé catalogat i inscripció en el Catàleg insular de patrimoni històric a favor de la capella d'Alfavaret (Maó) , que diu:
PRIMER. Declarar bé catalogat i inscriure en el Catàleg insular de patrimoni històric a favor de la capella d'Alfavaret segons la descripció següent:
IDENTIFICACIÓ DEL BÉ
Capella d'Alfavaret Codi 07032 – 001801 – AFV-A01
DESCRIPCIÓ
Oratori públic dedicat a santa Caterina Tomàs, de 1796, tal com es veu a
la part superior de la pintura mural de la santa.
Es tracta d'un edifici adossat a la casa que té accés des del pati d'aquesta.
La nau és longitudinal fa 6,65 m de fondària, més 1,5 de la sagristia; és a
dir, en total 8,15 m. D'amplària fa 3,90 m.
La nau de l'oratori està coberta per dues voltes d'aresta decorades. Estan
estucades i presenten dibuixos lineals de color vermell, els que recorren l'estructura de les voltes, i blaus els que omplen els espais més buits. Les parets de
la capella ara estan pintades de blanc, amb un sòcol de color verdós.
La part de l'altar està sobreelevada per dos escalons que tenen forma curvilínia. L'altar està aferrat a la paret i és de fusta, decorat amb pintures que formen dibuixos lineals.
El retaule que hi ha a sobre de l'altar està pintat a l'oli sobre la paret.
Representa santa Caterina Tomàs, rodejada per uns cortinatges pintats que la
magnifiquen, cortinatges que s'estenen cap a la volta per acabar amb forma semblant a una corona.
PERTINENCES O ACCESSORIS
No n'hi ha
BÉNS MOBLES VINCULATS
A més de l'altar i el retaule de fusta, l'oratori compta també amb quatre
quadres, pintures a l'oli sobre tela, que representen escenes referides a la vida de
la santa.
MEMÒRIA HISTÒRICA
La capella era símbol de prestigi i de la fe religiosa dels seus propietaris.
Els tràmits necessaris per a la seva creació duraven fins a dos i tres anys ja que
s'havien de tenir una sèrie de qüestions en compte abans de donar-se el permís:
actitud religiosa dels sol·licitants, recinte en bones condicions separat de les
estances domèstiques de la resta de la casa, distància respecte de les esglésies
més properes, tenir tots els estris necessaris, i aval de persones destacades d'entre altres. Cap a mitjans del segle XVIII, a Menorca, comença la proliferació de
cases rurals senyorials, normalment residència dels propietaris durant els estius
o els períodes de vacances, proliferació que es consolida durant el segle XIX
que és quan es construeixen la majoria d'elles. Les darreres capelles són de principis del segle XX. La Guerra Civil espanyola suposà saquejos per a algunes d'elles i moltes foren buidades pels propietaris, que amagaren les figures en coves
o altres amagatalls.
L'ús de la capella implicava una reunió familiar a la qual s'afegien amics;
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també una reunió dels pagesos dels voltants que podien parlar de la producció,
de l'anyada, de la compra i venda de bestiar, etc. I, fins i tot d'alguns mariners
que pujaven a les situades devora la costa.
En l'actualitat l'ús religiós és poc habitual i moltes d'elles es conserven
perquè formen part de la història familiar. (Bibliografia: LL. Pons, 2002,
Capelles i Ermites rurals a Menorca )
Documentació Arxiu Diocesà de Ciutadella referent a l'oratori d'Alfavaret
de Maó:
- Capella Alfavaret. Maó. Informe de les casulles, 1893. Secció B I-E
núm. 1; núm. 2; núm. 3. Arxiu Diocesà de Ciutadella.
- Visita Pastoral. 1807. Llista d'oratoris públics. Alaior: Son Gall;
Torrevent Vell; Santo Domingo; Biniadrís. covas Veas (Mercadal); Son Marce
de Bayx (Ferreries); Binisues (Ferreries); Curniola (Ferreries); Font Santa;
Aljubs; Son Saura; Binisafua (Sant Lluis); Alcaufà (Sant Lluis); Binisayde (Sant
Lluis); Bini Adris (Alaior); Torraven Vell (Alaior); Son Gall (Alaior); Torra Suli
(Alaior); Binisamó (Alaior); Favaret (Mahon); Albufera (Mahon); Formet Nou
(Mahon); Son Saura; Haranjasa (Mercadal); Rafalet Nou (Ciutadella). Fitxes de
Documents. LLigall 1. Bisbe Juano. Arxiu Diocesà de Ciutadella.
L'arxiduc Lluís Salvador, en la seva obra de 1891, la descriu tal com ara
la coneixem esmentant fins i tot els quatre quadres.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
L'estat de l'oratori és bo. S'hi han realitzat actes religiosos fins fa dos anys.
Necessita, emperò, d'un manteniment que tengui cura de problemes com
els d'humitat que danya l'estructura i la decoració pictòrica, etc.
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
(Veure fotografies annexes)
LIMITACIONS ESPECÍFIQUES QUE S'HAN D'OBSERVAR
1- Quant a les actuacions sobre el bé, tret de les obres de conservació i
reparació, totes hauran de ser autoritzades pel Consell Insular.
2- Es comunicaran al Consell Insular de Menorca tots els actes jurídics i
tècnics que puguin afectar el bé.
3- Les establertes a la Llei 12 /1998, del patrimoni històric de les Illes
Balears.
TITULAR
Juan Palliser Mir
Polígon 25, Parcel·la 70 (Maó)
SEGON. Procedir a la corresponent anotació en el Catàleg insular del
patrimoni històric de Menorca amb el núm. CIPH-00009.
TERCER. Notificar l'acord a l'Ajuntament de Maó i al propietari afectat.
QUART. Comunicar l'acord al Catàleg General del Patrimoni Històric de
les Illes Balears per a l'anotació definitiva.
CINQUÈ. Publicar l'acord en el BOIB.
La presidenta
Joana M. Barceló Martí
Maó, 16 de març de 2005

—o—
Num. 5724
Reglament pel qual es regula el procediment per la cessió de l'ús
comercial de la marca de garantia 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular de Menorca i del seu registre
Publicat en el BOIB núm. 24, de 12.2.2005, anunci relatiu a l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió extraordinària de 31.1.2005,
pel qual s'aprova inicialment el reglament pel qual es regula el procediment per
la cessió de l'ús comercial de la marca de garantia 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular de Menorca i del seu registre, sense que dins del termini legal d'exposició al públic s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment
al respecte, s'entén elevada a definitiva la seva aprovació, fent-se públic el text
íntegre modificat:
Reglament pel qual es regula el procediment per la cessió de l'ús comercial de la marca de garantia 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular
de Menorca i del seu registre.
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L'objectiu d'aquest Reglament és regular la cessió de l'ús comercial de la
marca de garantia 'Artesania de Menorca', que ha estat registrada com a marca
de garantia a l'Oficina Española de Patentes y Marcas per part del Consell
Insular de Menorca, als artesans i empreses artesanes que produeixin un producte que compleixi els requisits prevists en aquest Reglament.

b) L'etiqueta petita ha de fer com a mínim 22,5 mm x 7,5 mm i portarà en
el revers el número de registre d'artesà autoritzat en el Registre, una lletra
majúscula amb un número correlatiu de cinc dígits i el símbol de copyright.

L'ús comercial de la marca se cedirà a productes pertanyents a la branca
de l'artesania artística o de creació i de l'artesania popular. En queden excloses
l'artesania de producció de béns de consum i l'artesania de serveis.

El Consell Insular de Menorca cedirà l'ús de la marca, en les seves modalitats, a tot artesà o empresa artesana, legalment constituïts que la sol·liciti en la
forma i en les condicions que s'estableixen en aquest Reglament.

La creació d'aquest distintiu servirà, únicament, per informar els consumidors dels productes que compleixin aquest Reglament i per distingir-los d'altres productes del mercat; atès que per als consumidors no és possible en moltes ocasions poder identificar productes artesans menorquins quan aquests participen en mercats. No es tracta, doncs, de donar cap mena de protecció específica als productors.
Atesa aquesta dificultat, el Consell Insular de Menorca ha creat una imatge gràfica, que consisteix en un símbol i el logotip 'Artesania de Menorca'.
Article 1r. Objecte
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per la cessió de
l'ús comercial de la marca 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular
de Menorca, als artesans i empreses artesanes que produeixin un producte que
compleixi els requisits prevists en aquest Reglament.
S'entendrà per Artesania de Menorca als efectes d'aquest Reglament, l'activitat de creació, producció o elaboració de béns que sigui realitzada a l'illa de
Menorca mitjançant el procés en el qual la intervenció personal constitueix el
factor predominant i on s'obté un resultat final individualitzat que no s'acomoda
a la producció industrial totalment mecanitzada en grans sèries, i que s'elabora
a Menorca segons els oficis establerts al repertori d'oficis artesans.
L'ús comercial de la marca se cedirà a productes pertanyents a la branca
de l'artesania artística o de creació i a l'artesania popular. En queden excloses
l'artesania de producció de béns de consum i l'artesania de serveis

Article 5è. Cessió de la marca

Article 6è. Beneficiaris
Podran sol·licitar la cessió de la marca, per utilitzar-la en les seves diferents versions o models, els artesans autoritzats i els establiments de venda d'artesania menorquina que siguin autoritzats per l'òrgan o departament competent
del CIM en matèria d'artesania i que compleixin els següents requisits:
- Ser artesà, mestre artesà o empresa artesana i estiguin inscrits en els
registres administratius corresponents de la comunitat autònoma de les illes
Balears.
- Què l'activitat de creació, producció o elaboració sigui realitzada en
tallers artesanals ubicats a l'illa de Menorca; demostrable en tots els productes
que tenguin la cessió d'ús de la marca ' Artesania de Menorca'.
S'entendrà per artesà autoritzat, l'artesà, mestre artesà o empresa artesana
legalment constituïts i inscrits en els registres corresponents que preveu la legislació vigent.
S'entendrà per establiment de venda d'artesania menorquina els comerços
legalment constituïts i registrats i que comercialitzen productes elaborats per
almenys cinc artesans autoritzats.
Article 7è. Sol·licitud
Les sol·licituds de cessió de les diferents modalitats de la marca, degudament emplenades en un imprès normalitzat i signades per qui en tengui el poder,
segons l'annex I, s'han d'adreçar al Consell Insular de Menorca i adjuntar-hi els
documents següents:

Article 2n. Finalitat de la marca
Amb aquest distintiu es pretén:
a) informar el consumidor sobre la producció artesanal que compleixi els
requisits d'aquest Reglament,
b) distingir en el mercat els productes artesans que compleixin aquest
Reglament,
c) fomentar la producció artesanal menorquina,
d) donar suport als punts de venda, oferint informació necessària que distingeixi l'obra artesanal,
e) atendre la demanda, cada vegada major, dels mercats en matèria d'identificació.
Article 3r. Format de la marca
1. El logotip 'Artesania de Menorca', distintiu de la marca, consisteix en
un símbol dissenyat en color negre, marró pantone 145 CVC c0m47 Y 100kB i
blanc (segons annex III) o invertint en aquest cas el color del logotip.
Excepcionalment es podran admetre altres versions quan no sigui possible la
reproducció en el seu color original.
2. Qualsevol modificació, transformació o implantació d'un nou tipus de
marca o model sobre 'Artesania de Menorca' és exclusiva responsabilitat de l'òrgan o departament competent del CIM en matèria d'artesania i, si es portés a
terme, seria comunicada als seus usuaris.
Article 4t. Aplicacions de la marca
1. El distintiu de la marca s'aplicarà en etiquetes i en elements de promoció com bosses, cartells, caixes, paper, així com en altres models que implanti
l'òrgan o departament competent del CIM en matèria d'artesania.
2. Les etiquetes, per penjar, es dissenyaran en tres mides i totes portaran
en el seu anvers el logotip i el símbol de 'Artesania de Menorca' i en el seu revers
el contingut que s'indica a continuació:
a) L'etiqueta de mida gran, amb unes dimensions mínimes de 51,2 mm x
17 mm, i l'etiqueta de mida mitjana, amb un mínim de 35,8 mm x 11,9 mm, una
lletra majúscula amb un número correlatiu de cinc dígits i els següents textos:
'Aquest producte ha estat elaborat per un artesà autoritzat i inscrit en el Registre
de la marca del Consell Insular de Menorca amb el número corresponent' (d'ara
endavant El Registre), i el símbol de copyright.

- Fotocòpia acarada del DNI o NIF.
- Fotocòpia acarada del document que n'acrediti la inscripció en registres
públics d'artesans obligatoris, propis de la seva activitat.
- Fotocòpia acarada dels documents que acreditin que l'empresa no té deutes pendents amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- Declaració jurada de cinc artesans autoritzats, en el cas d'establiments de
comercialització d'artesania de Menorca (annex II).
S'haurà de fer constar el tipus de material o model en el qual es pretén utilitzar el distintiu, i en el cas d'etiquetes el número d'exemplars que se sol·liciten.
Si la sol·licitud la fa un artesà autoritzat, haurà d'indicar el número assignat en els registres d'artesans corresponents. Si el sol·licitant és un establiment
de venda d'artesania, a més haurà d'adjuntar com a mínim declaració de cinc
artesans autoritzats, segons l'annex II.
Article 8è. Resolució de la sol·licitud
1. El Departament corresponent en matèria d'artesania del Consell Insular
de Menorca podrà autoritzar la cessió de l'ús de la marca als artesans autoritzats
i als establiments de venda d'artesania, en els termes següents:
a) Les etiquetes de la marca 'Artesania de Menorca' només podran ser utilitzades de forma exclusiva per artesans autoritzats inscrits en el Registre d'ús
de la marca Artesania de Menorca, degudament autoritzat pel Departament. Els
esmentats artesans podran utilitzar aquesta marca una vegada autoritzats i, a
més, en altres elements de promoció, excepte altres etiquetes de qualsevol tipus
o model.
b) L'ús de la marca 'Artesania de Menorca' en elements de promoció per
part dels establiments de venda d'artesania autoritzats, excepte les etiquetes,
podrà ser autoritzada per part del Departament.
Per tal de resoldre la sol·licitud, el Consell Insular de Menorca s'assessorarà amb la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de
Menorca, el Reglament de la qual fou aprovat per sessió ordinària del Ple del
Consell Insular de Menorca de 26 de gener de 2004, publicada en el BOIB núm.
23 de 17 de febrer de 2004.
2. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania,
comunicarà per escrit als sol·licitants que compleixin els requisits establerts en
aquest Reglament la cessió de l'ús de la marca 'Artesania de Menorca'.
3. La cessió de l'ús del distintiu de la marca serà per un període de dos
anys, comptats a partir de la data de la seva cessió, i per renovar-la l'usuari haurà
presentar una nova sol·licitud amb la qual adjuntarà, si n'és el cas, la documen-
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tació que acrediti la modificació de les dades que consten en el registre.
Article 9è. Utilització de la marca
1. Les persones o entitats autoritzades per utilitzar la marca 'Artesania de
Menorca' podran mencionar, en totes les actuacions de promoció i divulgació
que realitzin, que tenen concedit els seu ús pel Departament.
2. Els usuaris podran editar pel seu compte el material de promoció de la
marca 'Artesania de Menorca', excepte les etiquetes, per a les quals hauran de
comptar prèviament amb l'autorització expressa del Departament. Per aquest
motiu, abans de la seva edició, hauran de presentar al Departament una prova de
preimpressió en la qual es respectin les característiques tècniques originals. En
cas contrari, respondran dels perjudicis que s'ocasionin.
3. La marca 'Artesania de Menorca' s'ha d'usar sempre d'acord amb la
legislació vigent, especialment la que fa referència a l'etiquetatge de productes.
Article 10è. Registre d'usuaris
1. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania portarà un registre en el qual s'anotaran els artesans autoritzats i els establiments de
venda d'artesania que siguin autoritzats per aquest per utilitzar la marca
'Artesania de Menorca', i la data de l'esmentada autorització.
2. En aquest registre constaran, per cada cessió, les següents dades:
a) autorització
b) dades generals
c) nom de l'usuari
d) tipus de material o model pel qual s'autoritza la utilització del distintiu,
d'acord amb els articles 5è i 7è d'aquest Reglament
e) data de lliurament
g) quantitat i numeració de les etiquetes.
Article 11è. Compromís dels usuaris
L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania lliurarà juntament amb la cessió per utilitzar la marca, un exemplar d'aquest reglament a l'usuari, que haurà de subscriure un document en el qual acceptarà les
condicions d'ús que en l'esmentat Reglament s'estipulen.
Article 12è. Control de l'ús d ela marca
El Departament corresponent del Consell Insular de Menorca ha de controlar durant la vigència de la cessió el compliment de totes les circumstàncies
que han donat lloc a la cessió de la marca en els termes en què es va produir o
amb les modificacions posteriors produïdes. També ha d'examinar l'ús que se'n
fa. Aquest control pot ser externalitzat a una empresa especialitzada.
Com a conseqüència d'aquest control, el departament corresponent del
Consell Insular de Menorca, amb l'assessorament de la Comissió Insular
d'Artesania de Menorca, pot acordar la modificació de la concessió, la suspensió o l'anul·lació.
Article 13è. Suspensió i retirada de la marca
1. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
podrà suspendre l'autorització per utilitzar el distintiu de la marca, per un període de fins sis mesos i després de tramitar el corresponent expedient amb
audiència de l'interessat, per les següents causes:
a) la col·locació d'etiquetes o qualsevol altre material amb la marca
'Artesania de Menorca' en objectes que no siguin artesans
b) la col·locació de les etiquetes en productes deficients.
2. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
podrà elevar fins a dos anys el termini de suspensió de l'esmentada autorització
per la realització dels següents fets:
a) la reproducció total o parcial del material imprès amb la marca sense
autorització prèvia del Departament,
b) l'alteració del número de les etiquetes,
c) l'ús de les etiquetes en objectes no artesans,
d) la cessió de l'ús d'etiquetes o del material amb la marca 'Artesania de
Menorca' a altres usuaris,
e) la negativa a donar la informació requerida per l'òrgan o el departament
competent del CIM en matèria d'artesania, en qualsevol moment,
f) la reiteració en les conductes senyalades en l'apartat 1 d'aquest article.
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Article 15è. Entitats col·laboradores

1. El Departament per facilitar i agilitar el lliurament del material al qual
es refereix l'article anterior, podrà autoritzar la seva distribució per les entitats
col·laboradores, públiques o privades, que consideri més adequades i que ho
sol·licitin prèviament.
2. Les entitats col·laboradores podran editar pel seu compte el material de
promoció de la marca 'Artesania de Menorca', excepte les etiquetes, si compten
amb l'autorització expressa del Consell Insular de Menorca. Per aquest motiu,
abans de la seva edició, hauran de presentar a l'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania una prova de preimpressió en la qual es respectin les característiques tècniques originals, responent en cas contrari dels perjudicis que s'ocasionin.
3. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania firmarà un contracte amb les entitats col·laboradores en què constaran les condicions per la distribució i edició del material amb la marca. Les esmentades entitats estaran obligades a informar l'òrgan o el departament competent del CIM en
matèria d'artesania trimestralment, sobre els lliuraments realitzats, amb referència a les persones, material i unitats lliurades.
4. Tots els ingressos i les despeses relacionats amb la utilització de la
marca seran gestionats i administrats per les entitats col·laboradores a través
d'un compte específic establert a l'efecte i portarà una comptabilitat de la mateixa. Els ingressos es destinaran a sufragar les despeses que ocasionin l'ús de la
marca.
5. Anualment presentaran a l'òrgan o el departament competent del CIM
en matèria d'artesania informació detallada sobre la comptabilitat generada per
l'ús de la marca.
6. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
podrà sol·licitar tota la informació que necessiti en relació amb la distribució de
la marca.
Article 16è.-Termini de resolució
Pels efectes establerts en l'article 42.2n de la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, el termini màxim per dictar resolució sobre les sol·licituds
corresponents a aquest reglament serà de 6 mesos comptats a partir del dia
següent a la data presentació de les sol·licituds en el registre. Si en l'esmentat
termini no es dicta resolució expressa s'entendran com desestimades les sol·licituds presentades.
Disposicions addicionals
Primera. Transcorregut un any des de l'entrada en vigor del present
Reglament, l'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
efectuarà una valoració de les experiències adquirides mitjançant un sondeig
entre usuaris, comerciants i consumidors, i aplicarà, si és el cas, les accions
correctores necessàries.
Segona. La utilització d'aquesta marca per part dels tallers artesans inscrits en el Registre Insular d'Artesania de Menorca compromet les esmentades
entitats a respondre dels articles per elles produïts i a atednre les reclamacions
que sorgeixin.
Disposició transitòria
Excepcionalment, els beneficiaris de la cessió de l'ús de la marca
'Artesania de Menorca' tindran dos anys, a partir de la cessió d'aquesta, per
adaptar els tallers artesanals a la legislació vigent, i en cas contrari hauran de
presentar un informe al Departament d'Economia per demostrar la voluntat d'adaptar-l'hi on s'expliquin les dificultats per fer-ho. Aquest informe serà avaluat
pel Departament corresponent amb l'assessorament de la Comissió Insular
d'Artesania de Menorca.
Disposicions finals
Primera. Es faculta la consellera executiva cap del Departament
d'Economia perquè dicti les disposicions necessàries per a l'aplicació del que
disposa la present ordre.
Segona. Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament
el seu text en el BOIB de conformitat amb l'establert en els articles 70 i 65.2
LRBRL.
Annex I: Model de sol·licitud (consta a l'expedient)

3. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
podrà decretar la pèrdua definitiva del dret a la utilització de la marca en el cas
de reincidència en els fets assenyalats en l'apartat anterior.
Article 14è. Distribució del material
1. L'òrgan o el departament competent del CIM en matèria d'artesania
podrà distribuir el material en el que s'utilitzi la marca als productors i establiments autoritzats.
2. Pels esmentats efectes, cada usuari haurà de presentar la seva sol·licitud.
3. El sol·licitant haurà d'atendre les despeses que s'originin, tant per la realització com per la distribució dels exemplars o material que sol·liciti.

Annex II: Model de declaració expressa de l'artesà autoritzat inscrit en el
registre insular d'ús de la marca artesania de Menorca (consta a l'expedient)
Annex III: Logotip 'Artesania de Menorca' (consta a l'expedient)
La presidenta,
Joana M. Barceló Martí
Maó, 28 de març de 2005

—o—

