Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Dictamen núm. 13/2010, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de
decret pel qual es deroga el Decret 149/1997, pel
qual es reconeix la denominació geogràfica “Gin de
Menorca” i se n’aprova el Reglament, i al Projecte
d’ordre pel qual es reconeix la indicació geogràfica
“Gin de Mahón” i se n’aprova el Reglament.
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Dictamen núm. 13/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual
es deroga el Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es
reconeix la denominació geogràfica “Gin de Menorca” i
s’aprova el seu reglament i al Projecte d’ordre pel qual es
reconeix la indicació geogràfica “Gin de Mahón” i se n’aprova el
Reglament.
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 2 de juny de 2010 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 de decret pel qual es deroga el Decret 149/1997, de 21 de
novembre, pel qual es reconeix la denominació geogràfica “Gin de Menorca” i
se n’aprova el Reglament i al Projecte d’ordre pel qual es reconeix la indicació
geogràfica “Gin de Mahón” i se n’aprova el Reglament.
Segon. El mateix dia 2 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.
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Tercer. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
1. Antecedents: Sol·licitud del director insular de Promoció de Productes de Qualitat, del
Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca.
2. Informe sobre l’oportunitat de regular mitjançant una ordre de la conselleria d’Agricultura
i Pesca, el reconeixement i la regulació de la indicació geogràfica “Gin de Mahón” i procedeix
la derogació del Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es reconeixia la denominació
geogràfica “Gin de Menorca” i s’aprova el seu reglament.
3. Proposta de resolució per la qual s’inicia el procediment d’elaboració d’una ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca, pel reconeixement de la indicació geogràfica “Gin de
Mahón” i s’aprovi el seu reglament, i la derogació del Decret 149/1997, de 21 de novembre,
pel qual es reconeix denominació geogràfica “Gin de Menorca” i s’aprova el seu reglament.
4. Memòria sobre l’oportunitat d’elaborar una Ordre per la qual es reconegui el indicació
geogràfica “Gin de Menorca” i s’aprovi el seu reglament i l’elaboració d’un decret pel qual es
derogui el Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es reconeix la denominació
geogràfica “gin de Menorca” i se n’aprova el reglament.
5. Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca per la qual s’inicia el procediment
d’elaboració d’una ordre per la qual es reconeix la indicació geogràfica “Gin de Menorca” i
s’aprova el seu reglament i l’elaboració d’un decret pel qual es derogui el Decret 149/1997,
de 21 de novembre.
6. Normativa:
a. Reglament CE 1576/1989, de 29 de maig, pel qual es regulen les normes generals
relatives a la definició, designació i presentació, de les begudes espirituoses.
b. Reglament CE 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener,
relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetat i protecció de la indicació
geogràfica begudes espirituoses.
c. Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es reconeix la denominació
geogràfica “Gin de Menorca”, i s’aprova el seu reglament.
d. Decret 106/2002, de 2 d’agost, d’autorització al conseller d’Agricultura i Pesca a
dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat de
productes agroalimentaris.
7. Esborrany del decret i de l’ordre sotmesos a tràmit d’audiència.
8. Tramesa dels projectes a les entitats següents:
a. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
b. Consell Insular d’Eivissa
c. Consell Insular de Menorca
d. Consell Insular de Formentera
e. Consell Insular de Mallorca
f. UCABAL
g. Unió de Pagesos de Menorca
h. FAGME
i. ASAJA Balears
j. CAEB Menorca
k. PIME Menorca
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l. AGRAME Menorca
m. Destil·leries Xoriguer
n. FAGME Menorca
o. Institut Balear de la Dona
9. Informe d’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona
10. Al·legacions presentades pel Consell Insular de Menorca
11. 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, la Comissió de Treball
d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient elabora una proposta
i el Ple aprova, finalment, el dictamen el dia 23 de maig de 2010.

II.

Contingut dels projectes normatius

Aquest dictamen versa sobre dos projectes normatius relacionats enter ells.
D’una banda, el Projecte de decret pel qual es deroga el Decret 149/1997, de
21 de novembre, pel qual es reconeix la denominació geogràfica “Gin de
Menorca” i, de l’altra, el Projecte d’ordre pel qual es reconeix la indicació
geogràfica “Gin de Mahón” i se n’aprova el Reglament, el contingut dels quals
exposarem tot seguit:
I. Projecte de decret pel qual es deroga el Decret 149/1997, de 21 de
novembre, pel qual es reconeix la denominació geogràfica “Gin de Menorca”
Aquest projecte de decret consta d’una part expositiva on repassa la normativa
aplicable i els motius concret que han dut a la seva elaboració, com ara el
Reglament (CE) 110/2008, del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la
definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació
geogràfica de begudes espirituoses, que deroga el Reglament (CE) 1576/1989,
Dictamen núm. 13/2010

Consell

Econòmic

i

Social

de

les

Illes

Balears

4

però manté el reconeixement del Gin de Mahón com a indicació geogràfica en
la categoria de beguda espirituosa aromatitzada amb ginebró.
A continuació, l’article únic del Projecte de decret deroga el Decret 149/1997,
de 21 de novembre, i la disposició final disposa l’entrada en vigor l’endemà de
la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
II. Projecte d’ordre pel qual es reconeix la indicació geogràfica “Gin de Mahón”
i se n’aprova el Reglament
Aquest Projecte d’ordre consta d’una part expositiva que fa una breu explicació
del marc normatiu que l’habilita, amb referència a la derogació del Reglament
1576/89 i l’aprovació del Reglament (CEE) 110/2008 del Parlament europeu i
del Consell, de 15 de gener, relatiu a la definició, designació, presentació,
etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.
II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, consta d’un sol article pel qual
s’aprova el reglament.
III. La part final conté una disposició addicional (Totes les despeses que
origina el control del Gin de Mahón són a càrrec de les persones que utilitzen
l’esmentada indicació geogràfica), una de transitòria, relativa als productes
etiquetats com a Gin de Menorca al temps de la publicació d’aquesta norma, i
tres de finals.
IV. Finalment, en l’annex es desplega el Reglament de la indicació geogràfica
“Gin de Mahón”.
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Observacions

Primera. Es valora positivament la tramitació conjunta d’ambdues normes
atesa la relació que hi ha entre elles. Si bé ens hem plantejat la conveniència de
fer dos dictàmens, atès que es tracta de dues normes diferents i amb rang legal
distint, el cert és que consideram més adient una valoració conjunta,
conscients de què la diferència en el rang de les normes és una qüestió formal,
derivada del Decret 106/2002, de 2 d’agost pel qual s’autoritza el conseller
d’Agricultura i Pesca per dictar disposicions reglamentàries en matèria de
denominacions de qualitat de productes agroalimentaris, i que, d’altra
manera, s’hagués preparat una única norma.
Segona. En relació amb el procediment, crida l’atenció que l’expedient s’iniciï a
sol·licitud del director insular de Promoció de Productes de Qualitat del
Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca i
que, d’altra banda, el mateix Departament d’Economia i Medi Ambient
presenti al·legacions a l’expedient, mitjançant les quals reclama la competència
per regular aquesta matèria.
Així mateix, les al·legacions del Consell Insular d’Eivissa fan referència a uns
documents que podrien ser d’interès en aquest procediment, de maig de 2009,
els quals no s’han incorporat a l’expedient i que tal vegada explicarien el retard
en l’inici del procediment des de l’ofici del director insular (registre d’entrada
en la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 10 de març de 2009) i el primer
document d’aquest expedient ( 1 de febrer de 2010).
Tercera. Pel que fa al Projecte de decret, entenem que compleix amb el seu
objecte, que és, únicament, derogar el Decret 149/1997 per així, poder
adaptar la regulació i la protecció del Gin de Mahón, a la legislació europea
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prevista en el Reglament CE 110/2008 del Parlament europeu i del Consell de
15 de gener, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i
protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses.
Quarta. Finalment, s’ha d’afegir en el darrer paràgraf del preàmbul la
referència a la consulta feta i al dictamen emès per aquest Consell.

IV. Conclusions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte de decret
pel qual es deroga el Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es
reconeix la denominació geogràfica “Gin de Menorca” i se n’aprova el
Reglament i al Projecte d’ordre a d’ordre pel qual es reconeix la indicació
geogràfica “Gin de Mahón” i se n’aprova el Reglament, i sol·licita al Govern
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.
Vist i plau
La secretària general

El president

Àngels Bellinfante Torres

Llorenç Huguet Rotger

(Suplent)
Palma, 23 de juny de 2010
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