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produïts a les Illes Balears.
Article 2.
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esports per adoptar les mesures
oportunes per a l’execució d’aquest Decret i per determinar les especialitats que
s’han d’impartir a la nova Escola Superior, d’acord amb el que s’estableix en les
disposicions legals vigents, i el trànsit a altres centres dels estudis que actualment
s’hi imparteixen.
Disposició final
Aquest Decret començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el
BOCAIB.
Palma, 28 de maig de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer Massanet
— o —Núm. 11427
Decret 60/1999, de 28 de maig, pel qual es crea l’institut d’educació
secundària de Sineu.
La creació de centres docents públics correspon al Govern autònom,
d’acord amb l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació, que desplega l’article 2 del Reial decret 83/1996, de 26 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
Aquest nou institut, la creació del qual s’efectua mitjançant aquest Decret, és
conseqüència de la intenció del Govern Balear d’aconseguir que les necessitats
d’escolarització s’apropin a les demandes de la societat.
L’interès del Govern Balear és que en aquests propers anys s’aconsegueixi
la xarxa de centres d’educació secundària que es necessita i que, a més, estiguin
dotats dels recursos suficients per ajudar a aconseguir centres docents de qualitat.
A més, cal assenyalar que la creació del nou centre d’educació secundària
a les Illes Balears no tan sols millora l’oferta educativa, sinó que, al mateix temps,
garanteix el procés d’implantació dels ensenyaments derivats de la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Esports, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 28 de maig de 1999,

El mercat de productes agraris en la Unió Europea tendeix a la seva
globalització derivada de les normes imposades pel mercat únic. A més, les noves
orientacions de la Política Agrària Comunitària inciten a la internacionalització
del mercat d’aquests productes fomentant la competitivitat del sector agrari
europeu.
El sector vitivinícola de les Illes Balears està aconseguint nivells de qualitat
que fan que molts vins produïts en determinades zones tenguin una bona acceptació
per part de consumidors no balears, els quals no tenen un coneixement detallat dels
noms geogràfics que determinen aquestes zones, ja que a causa de la limitació
territorial de l’arxipèlag es tendeix a generalitzar les indicacions locals amb el nom
de l’illa en què se situen.
Amb la finalitat d’ajudar en la localització de les zones determinades
productores de vins amb Denominació d’Origen que formen part de les Illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, és convenient regular la utilització del
nom d’aquestes Illes perquè puguin acompanyar el nom de les esmentades zones
determinades.
Vist el Reglament (CEE) 2392/89 del Consell, de 24 de juliol de 1989, pel
qual s’estableixen les normes generals per a la designació i presentació dels vins
i mostos de vi, i en particular el seu article 12 que disposa que:
«Els estats membres podran autoritzar que la indicació del nom de la regió
determinada mencionada en la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 11 vagi
acompanyada de la indicació del nom d’una unitat geogràfica major de la que
formi part de la regió determinada en qüestió, per precisar la localització d’aquesta,
sempre que es respectin les condicions que regulin tant l’ús del nom de la regió
determinada anteriorment esmentada com el nom de la mencionada unitat
geogràfica».
En virtut de les competències atribuïdes a les Illes Balears en matèria de
denominacions d’origen per la Llei orgànica 2/1993 de 25 de febrer, i a proposta
del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria i havent-ho considerat el Consell
de Govern en la sessió de dia 28 de maig de 1999,

DECRET
Article 1
En la designació dels vins amb Denominació d’Origen produïts en zones
determinades situades a les Illes Balears es podran utilitzar els noms de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera per acompanyar el nom geogràfic que
determina la zona específica.
Article 2
La zona específica haurà de pertànyer íntegrament a una sola illa el nom de
la qual acompanyi.

DECRET
Article 1.
Es crea l’institut d’educació secundària següent
Codi del centre: 07008481
Denominació:
IES Sineu
Domicili: Carretera de Lloret s/n
Localitat: Sineu
Municipi:Sineu
Disposició final primera.
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Esports perquè adopti les
mesures necessàries per a l’execució d’aquest Decret.

Article 3
Quan en l’etiquetatge d’un vi amb denominació d’origen figuri el nom
geogràfic de l’illa en què estigui localitzada la zona de producció, l’esmentada
indicació geogràfica s’inscriurà amb caràcters uniformes i del mateix format.
L’alçada dels caràcters no haurà de sobrepassar la dels utilitzats per designar la
denominació d’origen.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de maig de 1999

Disposició final segona.
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOCAIB.

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

Palma, 28 de maig de 1999
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan i Cardona
— o —-

El conseller d’Educació, Cultura i Esports
Manuel Ferrer i Massanet
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 11429
Decret 62/1999, de 28 de maig, pel qual es regula la utilització del
nom de les Illes en la designació de vins amb denominació d’origen

Núm. 11431
Decret 63/1999, de 28 de maig, pel qual s’estableix la reserva
marina dels freus d’Eivissa i Formentera.
L’àrea marina que separa les illes d’Eivissa i Formentera, tradicionalment
coneguda com “Els Freus”, és un àrea de gran valor biològic i pesquer.
A la zona hi ha grans extensions cobertes per prats de les fanerògames
Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, que són àrees d’elevada producció
biològica i d’alevinatge d’espècies d’interès pesquer, incloses en el Reglament
(CE) 1626/94 del Consell de 24 de juny de 1994, pel qual s’estableixen determinades

