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Dictamen núm. 18/2012, relatiu al Projecte d’ordre del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual es
modifica el Reglament de la Denominació d’Origen
Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de
control, aprovat per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 21 de novembre de 2005.

DICTAMEN
I.

Antecedents

Primer. El dia 16 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 per la qual es
modifica el Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del seu Consell
Regulador i del seu òrgan de control, aprovat per l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005.
Segon. El dia 17 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.
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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:
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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.
Quart. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:

modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de
novembre de 2005 per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control.
2. Memòria del cap del Servei de Qualitat Agroalimentària sobre l’oportunitat
de modificar mitjançant una ordre del conseller, la modificació de l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005 per la qual
s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu òrgan de control, que inclou la taula de vigències
i les disposicions afectades
3. Proposta de Resolució de l’inici del procediment d’elaboració de l’Ordre de
modificació de l’Ordre per la qual s’aprova el el Reglament de la
Denominació d’Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu òrgan
de control
4. Resolució del conseller d’inici del procediment
5. Escrit justificatiu de la no realització de l’estudi de càrregues administratives
6. MARC NORMATIU
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
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1. Informe sobre l’oportunitat de regular mitjançant una ordre del conseller, la
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(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) 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
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.
- Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005,
per la qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen
Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control (BOIB
núm. 177, de 24 de novembre)
-

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. 15/2002, de 2 de febrer)
7. Esborrany de l’Ordre enviat a audiències (català/castellà)
8. Audiència a les següents entitats
1) Consell de Mallorca
2) Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
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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.
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3) UCABAL
4) Unió de Pagesos de Mallorca
5) ASAJA BALEARS
6) CAEB
7) Associació Intersectorial Agrària
8) PIMEN
9) Associació de Bodegues (ABIB)
10) Institut Balear de la Dona
11) Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
12) Conselleria de Presidència
13) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
14) Conselleria de Turisme i Esports
15) Vicepresidència Econòmica, Promoció Empresarial i d’Ocupació
16) Associació de Petits Cellers de les Illes Balears
9. Al·legacions i observacions presentades.
1) Vicepresidència Econòmica, promoció Empresarial i d’Ocupació
2) Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
3) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
4) Institut Balear de la Dona
5) Ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
6) Consell de Mallorca
10.- Informe sobre les al·legacions presentades pel Ministeri d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori
11.- Informe de la Cap del Servei Jurídic.
12.- Informe de la Secretaria General.
13.- Dos exemplars d’esborrany de l’Ordre, (català i castellà)
Cinquè. D’acord amb el procediment aplicable els serveis tècnics del CES
elaboren una proposta que es elevada a la Comissió Permanent, la qual aprova
el dictamen el dia 29 d’octubre de 2012.
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Contingut del Projecte d’ordre

I. La part expositiva fa una breu explicació del marc normatiu que l’habilita,
amb referència a la normativa comunitària, estatal i autonòmica. Quant a la
normativa comunitària, fa referència al Reglament d’execució 670/2011 (UE)
de la Comissió, de 12 de juliol de 2011, que modifica l’article 73.1 d del
Reglament (CE) 607/2009 i estableix que el procediment que es preveu a
l’article 118 vicies del Reglament (CE) 1234/2007 és aplicable en el cas de
qualsevol modificació d’importància menor del plec de condicions que s’hagi
presentat a un Estat membre a partir l’1 d’agost de 2009 i que aquest l’hagi
transmesa a la Comissió abans del 31 de desembre de 2011. Aquest mandat es
va complir el 20 de desembre de 2011.
A més, es fa referència a l’article 20.4 del Reglament (CE) 607/2009 de la
Comissió, de 14 de juliol de 2009, pel qual s’estableixen determinades
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa a
les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes
tradicionals, l’etiquetatge i la presentació de determinats productes
vitivinícoles, segons el qual la modificació que es planteja amb la modificació
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005 és
d’importància menor.
Quant a l’àmbit autonòmic, es fa referència al 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, que autoritza al conseller competent en
la matèria per desplegar mitjançant ordres de la Conselleria la normativa
europea i estatal referent a determinades matèries del sector vitivinícola en
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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El Projecte d’ordre tramés per dictamen consta d’una part expositiva, un
article, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició
final.
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II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, com s’ha dit, consta d’un article que
disposa que es modifiquen els articles 5 i 6 de l’Ordre de la consellera de 21 de
novembre de 2005, i disposa la nova regulació per a aquests articles. Aquestes
modificacions afecten a les varietats de vinya i elaboració dels vins protegits
(article 5), i a les pràctiques de cultiu (article 6).
III. Pel que fa a la part final del Projecte d’ordre, la disposició derogatòria fa
una derogació tàcita de totes les normes del mateix rang que la contradigui.
La disposició final única disposa que l’Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I.

Observacions generals

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.
Amb l’Ordre que és ara objecte de dictamen, s’autoritzen en l’elaboració del Vi
amb denominació d’origen Binissalem les varietats autòctones de raïm
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Així mateix, exposa els motius que duen a la modificació de l’Ordre de 21 de
novembre de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control,
modificada per l’Ordre de 16 d’octubre de 2009, i que són la iniciativa del
mateix Consell Regulador per modificar els articles 5 i 6 del Reglament
esmentat. Explica que la modificació té com a finalitat principal autoritzar les
varietats autòctones giró ros i gorgollassa en l’elaboració de vins i adaptar les
pràctiques de cultiu a l’evolució dels coneixements científics i tècnics per
aconseguir les millors qualitats i especificitat dels vins.
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gorgollassa i giró ros, d’acord amb la sol·licitud del Consell Regulador de la
denominació d’origen Binissalem. Es troba a faltar a l’expedient tramés al CES
la sol·licitud esmentada i l’estudi justificatiu presentat per a la introducció de
les varietats autòctones.
Segona. La comarca de Binissalem, que te una dilatada tradició vitivinicola, va
obtenir la categoria de Denominació d’Origen a finals de l’any 1990. D’acord
amb les dades del Consell Regulador, hi formen part de la zona de producció,
per ordre d’hectàrees, els municipis de Sencelles, Binissalem, Consell, Santa
Eugènia, Santa Maria i Sencelles.

Primera. En general, i pel que fa al procediment, l’expedient s’ha elaborat amb
correcció, respectant les diverses fases de tramitació fins el moment final en
què s’ha de trametre al CES, destacant una àmplia fase d’audiència amb la
participació dels sectors destinataris de la norma. En general, les al·legacions
s’han limitat a manifestacions de conformitat.
Segona. En relació amb el preàmbul, consideram que compleix amb el seu
objecte, atès que fa referència al marc competencial de l’Ordre, i en defineix
l’objectiu i exposa les causes que han dut a aquesta modificació.
No obstant l’anterior, entenem que al preàmbul s’ha de fer referència a l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d'octubre de 2009, de modificació
de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005,
per la qual s'aprova el Reglament de la denominació d'origen Binissalem, del
seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control (BOIB núm. 155, de 22
d’octubre de 2009)
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IV. Consideracions particulars
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Tercera. Pel que fa al text del Projecte d’ordre, valoram positivament que
s’hagin redactat els articles sencers, inclosos aquells paràgrafs que no s’han vist
modificats, atès que facilita la contextualització de cada precepte.
Quarta. En relació amb les disposicions addicionals i final, hem advertit que
manca una disposició final que prevegi, en compliment del que estableix
l’article 32 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, la tramesa
d’un certificat de l’Ordre al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per
a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i se n’informi la Comissió de la
Unió Europea.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte d’ordre de
modificació de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per
la qual es modifica el Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del
seu Consell Regulador i del seu òrgan de control, aprovat per l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, i sol·licita al
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

La secretària general

Vist i plau
El president en funcions

Àngels Bellinfante Torres

Llorenç Huguet Rotger
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V. Conclusions
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