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Dictamen núm. 13/2011, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 d’abril de 2005, per la
qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Pla i Llevant,
del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control.
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:

DICTAMEN

http://vd.caib.es/1300788313073-1640317-6167663924368482993

I.

Antecedents

Primer. El dia 9 de març de 2011 es registra d’entrada en el Consell Econòmic i
Social (CES) la sol·licitud de dictamen de la Conselleria de Presidència relativa
al Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca d’1 d’abril de 2005, per la qual s’aprova el Reglament de la
Denominació d’Origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador i del seu òrgan
de control.
Segon. El dia 10 de març de 2011, s’anuncia l’entrada de la sol·licitud als
consellers del CES i el president, consultats els serveis tècnics, resol aplicar les
normes especials de procediments, segons les quals els serveis tècnics del CES
preparen una proposta que es elevada a la Comissió Permanent per a la seva
aprovació.
Tercer. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
1. Escrit del Consell Regulador de la Denominació d’Origen (en endavant
CRDO) Pla i Llevant de Mallorca pel qual sol·licita la modificació dels articles
29 i 38, apartats 10 i 11 del Reglament. Aquest escrit va acompanyat d’una
còpia de l’escrit de l’ENAC on s’informa de la no conformitat dels articles
esmentats amb els requisits de la norma EN 45011.
2. Informe en relació a l’oportunitat de regular mitjançant una ordre del
conseller de Presidència la modificació del Reglament de la denominació
d’origen Pla i Llevant, del seu consell regulador i del seu òrgan de control.
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3. Proposta de resolució del director general d’Agricultura i Desenvolupament
Rural per ordenar l’inici del procediment d’elaboració d’una ordre que
modifiqui el Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, del seu
Consell Regulador i del seu òrgan de control.
4. Resolució del conseller de Presidència d’inici del procediment d’elaboració
d’una ordre per a la modificació del Reglament de la denominació d’origen Pla
i Llevant, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control.
5. Memòria sobre l’oportunitat d’elaborar una ordre que modifiqui el
Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador
i del seu òrgan de control.
6. Normativa aplicable i afectada per la norma.
7. Esborrany de l’Ordre del conseller de Presidència per la qual es modifica el
Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador
i del seu òrgan de control aprovat per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca d’1 d’abril de 2005.
8. Audiència a les següents entitats:
a) Consell Insular de Mallorca
b) Consell Insular de Menorca
c) Consell Insular d’Eivissa
d) Consell Insular de Formentera
e) Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
f) CRDO de Pla I Llevant
g) UCABAL
h) Unió de Pagesos de Mallorca
i) FAGME
j) ASAJA BALEARS
k) AGRAME
l) CAEB
m) PIMEM
n) Les conselleries del Govern de les Illes Balears
o) Institut Balear de la Dona
9. Al·legacions presentades per:
a) Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
b) Conselleria de Turisme i treball
10. Informe sobre impacte de gènere emès per l’IBD
11. Informe del Servei Jurídic
12. Informe de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència
13. Projecte d’ordre amb incorporació de les al·legacions
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Quart. 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 22 de març de 2011.

II.

Contingut del Projecte d’ordre
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El Projecte d’ordre tramés per dictamen consta d’una part expositiva, un article
i dues disposicions finals.
I. La part expositiva fa una breu explicació del marc normatiu que l’habilita,
amb referència a la normativa comunitària, estatal i autonòmica. Així mateix,
exposa els motius que duen a la modificació de l’Ordre de 21 d’abril de 2005,
per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Pla i Llevant, del
seu Consell Regulador i del seu òrgan de control, i que són fonamentalment, la
iniciativa del mateix Consell Regulador i l’adaptació de l’organització i el
funcionament del CRDO Pla i Llevant a la norma EN 45011.
II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, com s’ha dit, consta d’un article
únic, el qual disposa que es modifiquin els articles 29 i 38 de l’Ordre de la
consellera d’1 d’abril de 2005, i disposa la nova regulació per a aquests
articles. Aquestes modificacions afecten la desclassificació –pèrdua de la
denominació d’origen Pla i Llevant– i les funcions i composició l’òrgan de
control.
III. Pel que fa a la part final del Projecte d’ordre, la disposició final primera
estableix l’obligació de trametre un certificat de l’Ordre al Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí perquè la publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i
n’informi la Comissió de la Unió europea, en compliment del que estableix
l’article 32 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi.
La disposició final segona disposa que l’Ordre entra en vigor l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I.

Observacions
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Primera. Es valora positivament que la Conselleria de Presidència trameti els
projectes de norma que elabora a aquest Consell per tal que analitzi la seva
incidència en l’economia i la societat.
Segona. 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.
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En concret, i pel que fa al tràmit d’audiència, les al·legacions s’han limitat a
aspectes procedimentals i formals –que s’han tingut en compte i s’han
incorporat al text de l’Ordre- i a manifestacions de conformitat.
Tercera. 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 adaptar l’organització i el funcionament del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant a la norma EN 45011, que
han de complir els organismes de certificació, d’acord amb el que estableix el
Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig, que modifica el
Reglament (CE) 1234/2007 pel qual es crea una organització comuna de
mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats
productes agrícoles.

V. Conclusions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte d’ordre de
modificació de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 d’abril de
2005, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Pla i
Llevant, del seu Consell Regulador i del seu òrgan de control, 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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