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Dictamen núm. 17/2012, relatiu al Projecte d’ordre del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual
s’aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica
Protegida Illes Balears
Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra b, incís primer, de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i l’article
30, del Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
regula l’organització i el funcionament, el Consell Econòmic i Social emet el
següent:

I.

Antecedents

Primer. El dia 15 d’octubre de 2012 es registra d’entrada en el Consell
Econòmic i Social (CES) la sol·licitud de dictamen de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori relativa al Projecte d’ordre del conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova el Plec de
condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Illes Balears.
Segon. El dia 16 d’octubre s’anuncia l’entrada de la sol·licitud als consellers
del CES i, seguidament, a les organitzacions que no hi estan representades,
donant-los un termini per tal que facin les observacions que considerin adients.
Tercer. El president, de conformitat amb l’Acord del Ple de 28 de setembre de
2011, i en atenció a què es tracta d’un dictamen facultatiu, resol aplicar les
normes especials de procediment, segons les quals els serveis tècnics del CES
preparen una proposta que és elevada a la Comissió Permanent per a la seva
aprovació.
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Quart. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
1.- Informe del cap de Secció X sobre l’oportunitat de tramitar l’Ordre
2.- Memòria sobre l’oportunitat de tramitar l’Ordre, la taula de vigències i les
disposicions afectades
3.- Proposta de resolució d’inici de procediment
4.- Resolució del conseller d’inici de procediment

-

Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 De maig, pel qual
s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola (derogat)

-

Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel
qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i
s’estableixen les disposicions específiques per a determinats productes
agrícoles (Reglament únic per a les OCM).

-

Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril, pel que s’estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen els
reglaments (CE) 1493/1999, (CE) 1782/2003. (CE) 1209/2005 i (CE)
3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) 2392/1996 i (CE)
1493/1999.

-

Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, que
modifica el Reglament (CE) 1234/2007 del consell, de 22 d’octubre de
2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles
s’estableixen les disposicions específiques per a determinat productes
agrícoles (Reglament únic per a les OCM).

-

Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, pel
qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament
(CE) 479/2009 del consell amb allò referent a les denominacions
d’origen i indicació geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a
l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles.

-

Reglament (CE) 670/2011 (UE) de la Comissió, de 12 de juliol de 2011,
que modifica el Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de
Dictamen núm. 17/2012

http://vd.caib.es/1351582578461-10208883-4436481300615110410

5.- MARC NORMATIU

Consell

Econòmic

i

Social

de

les

Illes

Balears

-

-

-

Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 24 d’octubre de 2006,
per la qual s’estableixen les mormes per a la utilització de la indicació
geogràfica “Illes Balears” en vins de taula amb dret a la menció “Vi de la
terra” (BOIB Núm. 152 de 28/10/2006)
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 19 de juny de 2007, de
modificació de l’Ordre de la consellera d0’Agricultura i Pesca de 24
d’octubre de 2006, per la qual s’estableixen les normes per a la
utilització de la indicació geogràfica “Illes Balears” en vins de taula amb
dret a la menció “vi de la terra” (BOIB Núm. 94 de 26/06/2007)
Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller d’Agricultura
i Pesca per a l’aprovació de normativa en determinades matèries
vitivinícoles. (BOIB Núm. 15 de 02/02/2002)

6.- Escrit justificatiu de no fer l’estudi de càrregues administratives en relació
amb l’administració i els interessats
7.- Esborrany de l’Ordre enviat a audiències (català/castellà)
8.- Audiència a les següents entitats
1) Consell Insular de Formentera
2) Consell Insular de Menorca
3) Consell Insular d’Eivissa
4) Consell Insular de Mallorca
5) Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
6) ASAJA BALEARS
7) CAEB
8) UCABAL
9) Associació Intersectorial Agrària
10) PIME
11) Associació de Viticultors d’Eivissa
12) Associació de Bodegues de les Illes Balears
13) Unió de Pagesos de Mallorca
14) Associació de Petits Cellers de les Illes Balears
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juliol de 2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) 479/2009 del consell amb allò referent a
les denominacions d’origen i indicació geogràfiques protegides, als
termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats
productes vitivinícoles.
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15) Conselleria de Turisme i Esports
16) Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
17) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
18) Conselleria de Presidència
19) Vicepresidència Econòmica, de Promoció empresarial i d’Ocupació
20) Institut Balear de la Dona
9.- Al·legacions i observacions presentades.

10.- Informe del cap de secció de Promoció de Qualitat sobre les al·legacions
presentades per la Unió de Cooperatives Agràries, al projecte d’ordre
11.- Informe de la Cap del Servei Jurídic
12.- Informe de la Secretaria General
13.- Esborrany d’Ordre definitiu (Cat) i (Cast)

Quart. D’acord amb el procediment aplicable, els Serveis tècnics del CES
elaboren una proposta de dictamen que es elevada a la Comissió Permanent.
Aquest òrgan aprova el dictamen el dia 29 d’octubre de 2012.

II.

Contingut del Projecte d’ordre

El Projecte d’ordre tramés per dictamen consta d’una part expositiva, quatre
articles, una disposició transitòria, una derogatòria i quatre disposicions finals.
I. La part expositiva fa una exhaustiva explicació del marc normatiu que
l’habilita, amb referència a la normativa comunitària i autonòmica. Així
mateix, indica que aquesta norma es dicta per adaptar la reglamentació vigent
al nou marc normatiu, i donar compliment al Reglament (CE) 1234/2007 del
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II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, com s’ha dit, consta de quatre
articles.
– L’article 1 estableix que l’objecte del Decret es aprovar el Plec de
condicions de la indicació geogràfica protegida Illes Balears.
– L’article 2 recull les obligacions que han de complir les persones físiques
o jurídiques que hagin d’elaborar o embotellar vi de taula amb la
indicació geogràfica protegida Illes Balears.
– L’article 3 estableix el sistema de control en la menció Illes Balears. A
l’etiquetatge dels envasos de vi Illes Balears ha de figurar la numeració
oficial de control assignada per la Direcció General de Medi Rural i
Marí, prèvia sol·licitud dels operadors interessats en fer ús de la dita
denominació.
– Pel que fa al règim sancionador, l’article 4 remet a la Llei 24/2003, de 10
de juliol, de la vinya i el vi, i la Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut
dels productors i industrials agroalimentaris de les Balears.
III. Quant a la part final:
– La disposició transitòria única permet la comercialització dels vins
elaborats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre que s’ajustin a
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 24 d’octubre de 2006
per la qual s’estableixen les normes per a la utilització de la indicació
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Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats
agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes
agrícoles, reformat pel Reglament (CE) 491/2009, de 25 de maig, que a
l’article 118 vicies (denominacions de vins protegides existents) estableix que els
Estats membres han de facilitar a la Comissió els expedients tècnics de
sol·licituds de protecció i les decisions nacionals d’aprovació, abans del 31 de
desembre de 2011, per a que les denominacions de vins no perdin la protecció.
El 16 de desembre de 2012 es va presentar el plec de condicions, d’acord amb
el contingut exigit per l’article 118 quater, per conservar la indicació geogràfica
protegida Illes Balears.
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geogràfica Illes Balears en vins de taula amb dret a la menció tradicional
“vi de la terra”, fins que se n’exhaureixin les existències.
– La disposició derogatòria única fa una derogació tàcita de totes les
normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta Ordre i, deroga
expressament l’ Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 24
d’octubre de 2006 per la qual s’estableixen les normes per a la utilització
de la indicació geogràfica Illes Balears en vins de taula amb dret a la
menció tradicional “vi de la terra”, i l’ordre que la modifica.
– La disposició final primera faculta al titular de la Direcció General de
Medi Rural i Marí per adoptar les mesures i dictar els actes
administratius necessaris per executar aquesta Ordre; la segona estableix
l’obligació de comunicar l’Ordre al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient per a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i la
comunicació a la Comissió europea; la tercera recull l’enllaç de la
pàgina web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Plec de
condicions de la indicació geogràfica protegida Illes Balears, i la quarta
disposa l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
IV. L’annex d’aquesta Ordre correspon al Plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Illes Balears.

I.

Observacions

Primera. Es valora positivament que la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori trameti els projectes de norma que elabora a aquest Consell
per tal que analitzi la seva incidència en l’economia i la societat.
Així mateix, es valora que el Govern de les Illes Balears adapti la seva normativa
al marc normatiu europeu.
Segona. La vitivinicultura és una de les activitats agràries amb més tradició a les Illes
Balears, que s’ha anat desenvolupant al llarg de la Història. El reconeixement de
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la qualitat a nivell exterior del vi de les "Illes Balears" es va posar de manifest
durant el segle XIX. I ja al segle XX es van millorar els sistemes de cultiu i les
tècniques d’elaboració vitivinícola a les Illes Balears. En la dècada dels anys 90
els viticultors i vinicultors de les Illes Balears varen dedicar els seus esforços a
obtenir una millora de la qualitat del vi, amb una major atenció i cura dels
cultius, com també la renovació tecnològica dels cellers. Cal destacar que en
les darreres dècades el vi de les Illes Balears han adquirit un prestigi a nivell
internacional.

El vi de la terra Illes Balears s’elabora amb les varietats blanques moll,
chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell d'Alexandria, moscatell de gra
menut, parellada, riesling, viognier i sauvignon blanc; i amb les varietats negres
callet, manto negre, fogoneu, monestrell, cabernet sauvignon, merlot, sirà, ull
de llebre i pinot noir.
Tercera. En relació amb el preàmbul, consideram que compleix amb el seu
objecte, atès que fa una exhaustiva referència al marc competencial de l’Ordre,
i en defineix l’objectiu que és aprovar el Plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Illes Balears, en compliment de la normativa comunitària
i que permet conservar dita indicació.
En la tramitació del procediment s’ha respectat el tràmit d’audiència, dins el
qual les al·legacions s’han limitat a correccions formals i a manifestacions de
conformitat.
Quarta. Quant al Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Illes
Balears, aquest respecta l’estructura i el contingut que s’exigeix a l’article 118
quater del Reglament (CE) 1234/2007, esmentat anteriorment.
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La certificació “vi de la terra Illes Balears” es va crear l’any 2003. El vi procedeix
de les vinyes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, essent l’elaboració i
la singularitat que l’atorga el clima mediterrani la seva senya d’identitat i
caràcter.
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IV. Conclusions

La secretària general

Vist i plau
El president en funcions

Àngels Bellinfante Torres

Llorenç Huguet Rotger
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El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte d’ordre
per la qual s’aprova el plec de condicions de la indicació geogràfica protegida
Illes Balears, i considera positiu que el Govern de les Illes Balears adapti la
normativa al nou marc europeu, per tal de conservar la protecció de les
denominacions de vins.
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