Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Dictamen núm. 16/2010, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte
d’ordre per la qual es modifica l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost de
2004, per la qual es regula la denominació “vi de la
terra de Formentera” per a la designació de vins de
taula produïts a l’Illa de Formentera

_________________________________________________ Dictàmens 2010

Consell

Econòmic

i

Social

de

les

Illes

Balears

1

Dictamen núm. 16/2010, relatiu al Projecte d’ordre per la qual
es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 3
d’agost de 2004, per la qual es regula la denominació “vi de la
terra de Formentera” per a la designació de vins de taula
produïts a l’Illa de Formentera
Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra a, 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
I.

Antecedents

Primer. El dia 15 de juliol de 2010 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 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura
i Pesca de 3 d’agost de 2004, per la qual es regula la denominació “vi de la
terra de Formentera” per a la designació de vins de taula produïts a l’illa de
Formentera.
Segon. El mateix dia 15 de juliol, 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 la Comissió Permanent 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. Antecedents:
a. Estudi d’aptitud per la vinificació de la varietat garnatxa blanca a
Formentera, tramés per Agrolaimo, SL
b. Estudi per l’autorització de la varietat moscatell de gra menut en
l’elaboració de vins sota la designació vi de la terra de Formentera
c. Estudi d’aptitud per a la vinificació de la varietat moscatell de gra
menut a l’illa de Formentera
2. Informe de la cap de servei jurídic sobre la competència en la tramitació de
la modificació.
3. Informe del cap de servei de Qualitat Agroalimentària
4. Memòria justificativa sobre la necessitat de modificar Resolució de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost de 2004, per la qual es regula la
denominació “vi de la terra de Formentera” per a la designació de vins de taula
produïts a l’illa de Formentera.
5. Proposta de Resolució de la directora general d’Agricultura d’inici del
procediment
6. 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.
7. Normativa afectada.
8. Esborrany de l’ordre sotmès a tràmit d’audiència.
9. Tramesa del Projecte 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. ASAJA
h. CAEB
i. PIME Eivissa i Formentera
j. Institut Balear de la Dona
10. Al·legacions presentades per les següents entitats:
Dictamen núm. 16/2010

Consell

Econòmic

i

Social

de

les

Illes

Balears

3

a. l’Institut Balear de la Dona
b. Associació intersectorial de Petits i Mitjans Empresaris de Formentera
c. Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
d. Consell Insular d’Eivissa
11. Informe del Servei Jurídic
12. Informe del secretari general
13. Projecte d’ordre per la qual es modifica la Resolució de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost de 2004, per la qual es regula la
denominació “vi de la terra de Formentera” per a la designació de vins de taula
produïts a l’illa de Formentera.
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, finalment el dictamen el dia 27 de juliol de 2010.

II.

Contingut del Projecte d’ordre

El Projecte d’ordre tramés per dictamen consta d’una part expositiva, un article
únic i dues 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 en atenció a les peticions dels
vinicultors de l’illa de Formentera que han manifestat el seu interès a produir vi
de la terra de Formentera amb les varietats garnatxa blanca i moscatell de gra
menut, i aporten informes i anàlisi per justificar la seva sol·licitud.
II. La part dispositiva del Projecte d’ordre, com s’ha dit, consta d’un sol article
pel qual es modifica l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca
de 3 d’agost de 2004, amb la inclusió de les varietats garnatxa blanca i
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moscatell de gra menut com a varietats de raïm autoritzat per elaborar Vi de la
Terra de Formentera.
III. Finalment, la disposició final primera ordena comunicar aquesta Ordre al
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí; i la disposició final segona
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 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.
En el dictamen 23/2009 d’aquest Consell, es va valorar positivament la
introducció de la garnatxa blanca entre les vinyes autoritzades a les Illes Balears,
tenint en compte que era la resposta a la petició dels vinicultors i que hi havia
un estudi que ho avalava.
Amb l’Ordre que és ara objecte de dictamen, s’autoritza aquesta varietat de
raïm, juntament amb la de moscatell de gra menut, per a l’elaboració de Vi de
la Terra de Formentera, d’acord amb sol·licituds dels productors, els quals
aporten informes i anàlisis que avalen la seva petició.
Segona. 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 incloure la garnatxa blanca i el moscatell de gra
menut, com a varietat de vinya autoritzada per elaborar Vi de la Terra de
Formentera.
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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.
Tercera. La vitivinicultura és una de les activitats agràries amb més tradició a
Formentera, i actualment n’és una de les principals de l’illa, amb més de 60
hectàrees de vinya sembrades, les quals representen el 12,5% del total de la
superfície agrícola utilitzada. La varietat tradicional i predominant és la
monestrell, ja que prop d'un 44% de la vinya és d'aquesta varietat. La
vitivinicultura és l'activitat agrícola que presenta unes millors perspectives de
futur a Formentera, segons l’Institut de Qualitat Agroalimentària.
D’acord amb això, aquest CES considera positiu que el Govern de les Illes
Balears adopti les mesures adequades per afavorir el desenvolupament del
sector agroalimentari.

IV. Conclusions
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha valorat el Projecte d’ordre
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 3
d’agost de 2004, per la qual es regula la denominació “Vi de la Terra de
Formentera” per a la designació de vins de taula produïts a l’illa de
Formentera, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions
formulades en aquest dictamen.
Vist i plau
La secretària

El president

Àngels Bellinfante Torres

Llorenç Huguet Rotger

Palma, 27 de juliol de 2010
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