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Dictamen núm. 23/2009, relatiu al Projecte d’ordre per la qual
es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a
les 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
4, lletra b, incís primer del Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual se
n’aprova el Reglament d’organització i funcionament, el Consell Econòmic i
Social emet el següent:

DICTAMEN
I.

Antecedents

Primer. El dia 1 de desembre de 2009 es registra d’entrada en el Consell
Econòmic i Social (CES) la sol·licitud de dictamen de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca relativa al Projecte d’ordre per la qual es modifica la
classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears.
Segon. El mateix dia 1 de desembre, 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. Així mateix, el president del CES resol aplicar el
procediment abreujat per tal què el Plenari pugui aprovar el dictamen dins el
termini d’1 mes.
Tercer. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
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1. Memòria justificativa sobre la necessitat de modificar la classificació de
varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears per incloure la varietat
garnatxa blanca.
2. Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca per la qual s’inicia el
procediment d’elaboració d’una ordre per la qual es modifica la classificació
de varietats de vinya autoritzades a les Illes Balears.
3. Normativa:
a. Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el
potencial de producció vitícola
b. Ordre APA/1281/2005, de 28 d’abril, per la qual s’actualitza l’annex
V de la classificació de les varietats de cep a cada comunitat
autònoma.
c. Reglament CE 479/2008, de 29 d’abril, pel qual s’estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola.
d. Ordre APA/748/2002, de 21 de març, que disposa la inscripció de
varietats i portaempelts de vinya a la llista de varietats comercials de
plantes.
e. Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller
d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa de determinades
matèries vitivinícoles.
4. Esborrany de l’ordre sotmès a tràmit d’audiència.
5. Tramesa del Projecte a les entitats següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Menorca
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Regulador de la DO Binissalem
Consell Regulador de la DO Pla i Llevant
UCABAL
Unió de Pagesos de Mallorca
Unió de Pagesos de Menorca
FAGME
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l. ASAJA
m. AGRAME
n. UPA-AIA
o. Institut Balear de la Dona
6. Informe d’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona
7. Projecte de l’ordre en català i el castellà
8. Informe del Servei Jurídic
12. Informe del secretari general
Quart. D’acord amb el procediment aplicable i atès l’article 24 d del
Reglament d’organització i funcionament del CES, els Serveis Tècnics del CES,
prèvia consulta a la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient, elabora una proposta i el Ple aprova, finalment, el
dictamen el dia 17 de desembre de 2009.

II.

Contingut del Projecte d’ordre

El Projecte d’ordre tramés per dictamen consta d’una part expositiva, un article
únic i una disposició final.
I. La part expositiva fa una breu explicació del marc normatiu que l’habilita,
amb referència a la normativa comunitària i autonòmica. Així mateix, indica
que aquesta norma es dicta en atenció a les peticions dels vinicultors de la
comunitat autònoma, d’acord amb la normativa vigent.
II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, com s’ha dit, consta d’un sol article
pel qual s’inclou com a varietat autoritzada la varietat de vinya garnatxa
blanca.
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III. Finalment, la disposició final disposa que l’Ordre entra en vigor l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

III.

Observacions

Primera. Es valora positivament que la Conselleria d’Agricultura i Pesca trameti
els projectes de norma que elabora a aquest Consell per tal que analitzi la seva
incidència en l’economia i la societat.
Pel que fa a la introducció de la garnatxa blanca entre les vinyes autoritzades a
les Illes Balears, aquest CES ho valora positivament tenint en compte que és la
resposta a la petició dels vinicultors i que hi ha un estudi que ho avala, si bé ni
les sol·licituds dels vinicultors ni l’estudi formen part de l’expedient tramés per
dictamen. En aquest sentit, i si bé l’expedient s’ha elaborat amb correcció,
hagués estat desitjable que les peticions dels vinicultors i l’estudi d’aptitud per la
vinificació de la varietat garnatxa blanca, cultivada a Formentera, realitzat per les
tècniques Susana Juan Mayans i Rosalina Marí Ribas, es trobessin a l’expedient ja què
ajudarien a entendre i valorar els motius que han conduit a la inclusió d’aquesta
varietat en la llista de vinyes autoritzades i, tal vegada, a conèixer la funció d’aquesta
vinya en el marc vinicultor.

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 que és incloure la garnatxa blanca com a varietat de vinya
autoritzada en les Illes Balears. Ara bé, ens crida l’atenció que no faci referència
a l’Ordre APA/1819/2007, de 13 de juny, per la qual es modifica l’annex V,
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sobre la classificació de les varietats de vinya, del Reial decret 1472/2000, de 4
d’agost, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.
Dit això, s’ha d’afegir en el darrer paràgraf la referència a la consulta feta i al
dictamen emès per aquest Consell, d’acord amb l’article 2.1 b primer, de la Llei
reguladora d’aquesta institució.

IV. Conclusions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte d’ordre
per la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les
Illes Balears, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions
formulades en aquest dictamen.
Vist i plau
La secretària general

El president

Núria Garcia Canals

Llorenç Huguet Rotger

Palma, 17 de desembre de 2009
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