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Es pot emplenar el document d’ingrés per pagar la taxa de drets d’examen
en el web de l’Agència Tributària de les Illes Balears, al qual es pot accedir
directament des de www.atib.es o seguint l’enllaç que apareix en els webs
http://opoibsalut.caib.es i http://opoibsalut.illesbalears.cat. L’aplicació mostra el
model corresponent a la liquidació de la taxa (model 046) i la persona aspirant
ha d’emplenar el formulari amb les dades de l’operació que se li demanin.
2.2. Com pagar la taxa dels drets d’examen
Una vegada emplenat el document d’ingrés, cal fer el pagament de la taxa
mitjançant algun dels mètodes següents:
a) Pagament físic: cal imprimir el document d’ingrés i efectuar el pagament en alguna de les entitats col·laboradores: Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ‘la Caixa’; Caixa de Balears, ‘sa Nostra’; BBVA; Banco Popular
Español (Banco de Crédito Balear), o Banca March.
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Per tot això, a petició del Consell Insular de Menorca, en virtut de la proposta de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, de les
competències que m’atribueixen l’article 30 de la Llei orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i el Reial
decret 2774/1983, de 5 d’octubre, que regula el traspàs de funcions i serveis de
l’Estat en matèria de denominacions d’origen, viticultura i enologia, del Decret
27/2010, de 10 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica
el Decret 10/2010, de 9 de març, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de l’autorització per dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat de productes agroalimentaris que em concedeix el Decret 106/2002, de 2
d’agost, havent donat audiència prèvia als sectors afectats, vist el dictamen del
Consell Econòmic i Social i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes
Balears, dict la següent
Ordre

b)

Pagament telemàtic:
Article únic

— Mitjançant banca electrònica sempre que es disposi d’un compte
operatiu per via telemàtica amb una d’aquestes entitats bancàries: Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ‘la Caixa’; Caixa de Balears, ‘sa Nostra’, o
Banca March.

S’aprova el Reglament de la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’, que
figura a l’annex d’aquesta Ordre.
Disposició addicional

— Mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, sense tenir en compte l’entitat emissora de la targeta.
3.

Totes les despeses que origina el control del Gin de Mahón són a càrrec
de les persones que utilitzen l’esmentada indicació geogràfica.

Presentació de la sol·licitud
Disposició transitòria única

3.1. No cal registrar la sol·licitud si aquesta i el pagament de la taxa dels
drets d’examen es fan telemàticament seguint la descripció dels apartats 1 i
2.2.b d’aquest annex. En aquest cas, les persones aspirants han d’imprimir i conservar el resguard com a justificant d’haver presentat la sol·licitud i d’haver
pagat la taxa corresponent, per si se’ls requerís en qualsevol moment del procés
selectiu.
3.2. En el cas que es pagui la taxa d’acord amb el punt 2.2.a d’aquest
annex, la sol·licitud s’ha de registrar segons preveu la base 3.10; a més, cal
adjuntar-hi el resguard acreditatiu dels drets d’examen (DUI, exemplar per a
l’Administració), en el qual ha de figurar el segell de l’entitat bancària que justifiqui que s’ha efectuat el pagament. Les persones aspirants han de conservar
una còpia d’aquest justificant.

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 26651
Ordre del conseller de Presidència de 26 de novembre de 2010
per la qual es reconeix la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’ i
se n’aprova el Reglament
El Gin de Mahón és un producte genuí de l’illa de Menorca per la seva
llarga tradició històrica, qualitat diferenciada i reconeixement dels consumidors,
i és un fidel representant dels productes tradicionals de les Illes Balears.
El gin es començà a elaborar a Menorca el segle XVIII, per satisfer la
demanda dels anglesos durant la dominació britànica de l’illa, però va passar
progressivament a ser valorat i consumit pels illencs, de manera que va sobreviure a la desocupació dels consumidors originals. Ara forma part de la història,
del gust i dels costums dels menorquins.
Des de l’any 1989 la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’ gaudeix del
reconeixement i de la protecció que li conferí el Reglament (CEE) 1576/89 del
Consell, de 29 de maig, com a denominació geogràfica.
Posteriorment, i amb la derogació del Reglament (CEE) 1576/89 i l’aprovació del 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, es mantén el reconeixement
del Gin de Mahón, ja que s’inclou en el capítol 19 de l’annex III com a indicació geogràfica en la categoria de begudes espirituoses aromatitzades amb ginebró.
Per tal de garantir les particularitats productives que li donen les característiques organolèptiques pròpies, i que tanta fama han proporcionat durant tants
d’anys al Gin de Mahón, cal regular-ne el procés d’elaboració mitjançant un
reglament i definir-ne les característiques fisicoquímiques i sensorials.

Les begudes espirituoses elaborades a Menorca que hagin estat produïdes,
envasades i etiquetades amb la denominació ‘Gin de Mahón’ o de ‘Gin de
Menorca’ que no s’ajustin als requisits d’aquesta Ordre poden ser comercialitzades pels elaboradors i distribuïdores durant un període de sis mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta Ordre i pels minoristes fins que se n’exhaureixin les
existències.
Disposició final primera
Aquest Reglament s’ha de comunicar al Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí, que n’ha d’ordenar la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat
i comunicar-ho a la Comissió de la Unió Europea. No obstant això, aquesta circumstància no afecta ni la vigència ni l’eficàcia d’aquest Reglament, en l’àmbit
material i territorial de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Disposició final segona
Es faculta al director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural per
dictar els actes que es considerin convenients per a desenvolupar i aplicar aquesta Ordre, i, en particular, per a l’ús del logotip per a la etiquetatge dels envasos
amb la menció ‘Gin de Mahón’.
Disposició final tercera
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 26 de novembre de 2010
El conseller de Presidència
Albert Moragues i Gomila
Annex únic
Reglament de la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’
Article 1
Protecció
D’acord amb 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, queda protegida amb la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’, la beguda espirituosa que
reuneixi les característiques definides en aquest Reglament.
Article 2
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Autoritat competent
La defensa de la indicació geogràfica, l’aplicació i vigilància del compliment d’aquest Reglament i el foment i el control de la qualitat, queden encomanats, en cada cas, a l’òrgan de la Comunitat Autònoma competent per raó de la
matèria i del territori, i al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en
l’àmbit de les competències respectives.
Article 3
Definició
Gin de Mahón és la beguda espirituosa amb marcat gust de ginebró i de
graduació alcohòlica compresa entre 38 i 43 % volum, obtinguda per destil·lació
d’alcohol agrícola amb presencia de ginebró, en un alambí de coure i amb foc
de llenya, d’acord amb el que fixa aquest Reglament.
Article 4
Zona d’elaboració
La zona d’elaboració i embotellament de la indicació geogràfica ‘Gin de
Mahón’ és l’illa de Menorca.
Article 5
Ingredients
El Gin de Mahón s’ha d’elaborar exclusivament amb els ingredients
següents:
1. Alcohol etílic d’origen agrícola.
2. Baies de ginebró (Juniperis communis) amb un percentatge d’olis
essencials del 7 al 9 ‰.
3. Aigua potable, destil·lada, desionitzada o desmineralitzada.
No s’hi pot usar cap additiu, aroma o extracte.
Article 6
Elaboració
El Gin de Mahón s’obté mitjançant la destil·lació en alambins de coure i
a foc directe de llenya d’una solució hidroalcohòlica etílica d’origen agrícola
d’entre 38 i 43 % vol. en presència de baies de ginebró. S’han d’aprofitar exclusivament les condensacions centrals del procés de destil·lació.
El Gin de Mahón s’ha d’emmagatzemar en dipòsits que garanteixin que el
producte final manté el gust preponderant de ginebró i les característiques físiques i químiques que el defineixen.
Article 7
Característiques
7.1. El Gin de Mahón ha de complir les especificacions següents:
Químiques:
Grau alcohòlic adquirit: entre 38 i 43 % de volum.
Acidesa total màxima: 10 mg/litre, expressat en àcid acètic.
Metanol: igual o inferior a 1 mg/l.
Organolèptiques
Líquid incolor i transparent, amb un gust marcat de ginebró.
Article 8
Envasat i etiquetatge
1. El Gin de Mahón s’ha de comercialitzar en envasos de vidre o ceràmica d’una capacitat màxima de tres litres. Excepcionalment es pot utilitzar un
altre tipus d’envàs amb l’autorització prèvia de l’òrgan competent del Consell
Insular de Menorca.
2. L’etiquetatge ha d’incloure la indicació ‘Gin de Mahón’ en lletres d’una
alçada mínima de 3 mm i una etiqueta o contraetiqueta numerada, amb el logotip o anagrama adoptat per a aquesta indicació geogràfica.
Article 9
Inscripció i registre
L’òrgan competent del Consell Insular de Menorca ha de registrar els elaboradors de la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’.

Les sol·licituds d’inscripció s’han de presentar al Consell Insular de
Menorca, en un imprès elaborat a l’efecte, en què figuri el nom comercial, el
titular i la ubicació de l’empresa, com també el nombre i la capacitat dels alambins, i s’hi ha d’adjuntar un plànol que inclogui totes les instal·lacions.
L’òrgan competent del Consell Insular de Menorca ha de denegar les
sol·licituds d’inscripció que no s’ajustin a aquest Reglament.
Per a la vigència de la inscripció en el Registre és indispensable complir
els requisits d’aquest Reglament. Qualsevol variació que alteri la informació
aportada s’ha de comunicar a l’òrgan competent del Consell Insular.
Article 10
Control
Els elaboradors de la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’ han de dur un
sistema de registres, autoritzats prèviament per l’òrgan competent del Consell
Insular de Menorca, que garanteixi la identificació, la traçabilitat i la comptabilitat de les matèries primeres i del producte elaborat i comercialitzat.
Anualment, i durant el primer mes de l’any següent, els elaboradors de
‘Gin de Mahón’ han de presentar a l’òrgan del Consell Insular de Menorca competent en la matèria una declaració, en imprès normalitzat, de les dades d’existències, de produccions i de la comercialització de ‘Gin de Mahón’.
Article 11
Règim sancionador
Totes les accions que s’hagin de dur a terme en matèria d’expedients sancionadors s’han d’atenir a aquest Reglament; a la Llei 1/1999, de 17 de març,
de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears; a
la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi i al seu Reglament; al Reial
Decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions
en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i a la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 26650
Acord del Consell de Govern de dia 26 de novembre de 2010 pel
qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17 de desembre de 2004 pel qual es desenvolupa el sistema de fiscalització
prèvia limitada en els expedients de despesa
L’article 83.2 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, determina que el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts i amb l’informe previ de la Intervenció General,
pot limitar la fiscalització prèvia de determinades despeses a la comprovació
dels aspectes següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient.
b) Que les despeses o obligacions les generi l’òrgan competent.
c) El compliment de les normes aplicables als expedients relatius a despeses de caràcter pluriennal.
d) El compliment de les normes sobre publicitat i concurrència aplicables
als expedients relatius a provisió de llocs de treball, subvencions i inversions
reals.
e) Aquells altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de
gestió, així es determinin per a cada tipus d’expedient de despesa.
El Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control
intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en l’article 22, desplega alguns aspectes d’aquest règim de fiscalització prèvia limitada, sempre que el Consell de Govern faci un ús efectiu de
la facultat que li atribueix l’article 83.2 del Text refós de la Llei de finances.
El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, en la sessió del 17 de desembre de 2004, adoptà l’acord pel qual es
desenvolupa el sistema de fiscalització prèvia limitada en els expedients de despesa.

