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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

1. La densitat de plantació no serà superior a 5.000 ceps per hectàrea.
2. El nombre màxim de gemmes per hectàrea serà de 60.000
3. La producció màxima per hectàrea serà de 8.500 kg.

Num. 14756
Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 3 d'agost 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
El Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig, pel qual s'estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, regula en el capítol II del
títol V les normes relatives a la designació, denominació, presentació i protecció de determinats productes i, en particular, la utilització d'indicacions geogràfiques. Així mateix, l'apartat A. 2.b) de l'annex VII de l’esmentat Reglament,
preveu que es pot utilitzar, en la designació d'un vi de taula amb indicació geogràfica, la menció “vi de la terra” acompanyada del nom de la unitat geogràfica
i, en aquest cas, no és obligatòria la denominació “vi de taula”.
La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, estableix distints
nivells dintre del sistema de protecció de l'origen i de la qualitat dels vins, essent
un d'ells el vi de taula amb dret a la menció tradicional "vi de la terra"; així com
els requisits mínims que deuen complir els vins que s'acullin a la menció "vi de
la terra" acompanyada d'una indicació geogràfica.
L'article 3.2. de l’RD 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen
les regles generals d'utilització de les indicacions geogràfiques i la menció tradicional “vi de la terra” en la designació de vins de taula elaborats a Espanya,
precisa que correspon a les comunitats autònomes establir els requisits per a la
utilització d'una indicació geogràfica en la designació de vins de taula quan l'àrea geogràfica corresponent a aquesta indicació estigui inclosa íntegrament en
el seu territori.
Vista la proposta dels viticultors de l’illa de Formentera i del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, de reglamentar la utilització de la denominació
“Vi de la terra de Formentera” es considera necessari regular l'esmentada denominació.
Per altra banda, es considera que el sistema de control dels productes vitivinícoles, establert amb caràcter general en l'Ordre del conseller d'Agricultura i
Pesca d’11 de març de 1996, pot millorar-se amb l'exigència de la numeració de
l'etiquetatge que empari el “Vi de la terra de Formentera”.
Per això, en virtut de l'autorització per dictar disposicions de desenvolupament de la normativa europea i estatal referida al sector vitivinícola que em
concedeix el Decret 11/2002, de 25 de gener, a proposta de la Direcció General
d'Agricultura i consultats els sectors afectats, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
D'acord amb el Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig;
la Llei 24/2003, de 10 de juliol i el Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, la
present Ordre regula la utilització de la denominació “Vi de la terra de
Formentera”.
Article 2
Àmbit de protecció
1. La protecció atorgada per la denominació “Vi de la terra de
Formentera”, és la prevista en la legislació d’aplicació i s’estén a l’expressió
Formentera, i als noms de les comarques, termes, localitats i terrers que componen la zona de producció.
2. Queda prohibida la utilització en altres vins no emparats, de noms, marques, termes, mencions i signes, que per la similitud fonètica o gràfica amb els
protegits, puguin induir a confusió amb els que són objecte d’aquesta reglamentació, encara que vagin precedits dels termes “ tipus”, “estil”, “embotellat
en”, “amb celler en” o altres semblants.
Article 3
Delimitació de la zona
Únicament tenen dret a la menció “Vi de la terra de Formentera” els vins
elaborats i embotellats en l’illa de Formentera, obtinguts íntegrament de raïms
produïts a l’illa de Formentera.
Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la denominació “Vi de la terra de Formentera” han
de procedir exclusivament de raïms de les varietats següents :
Raïm negre: monestrell, fogoneu, ull de llebre, cabernet sauvignon i merlot
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Article 6
De l'elaboració
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi
tendiran a obtenir productes de màxima qualitat.
2. En la producció del most es seguiran les pràctiques orientades a l'obtenció de la millor qualitat. S'aplicaran pressions adequades per a l'extracció del
most, de manera que el rendiment no sigui superior a 65 litres de vi per cada 100
kg de raïm.
3. En els cellers elaboradors i/o embotelladors de “Vi de la terra de
Formentera” únicament es podran elaborar i embotellar vins produïts a partir de
raïms de l’illa de Formentera.
Article 7
Tipus i característiques dels vins
1. Els vins designats amb la denominació “Vi de la terra de Formentera”
corresponen a un dels tipus següents :
Tipus
Negres
Rosats
Blancs

Graduació alcohòlica
adquirida mínima
12,5
12,0
11,5

2. L'acidesa total mínima en tots els vins ha de ser de 4’5 grams per litre
d'àcid tartàric.
3. L'acidesa volàtil dels vins preparats per al consum no pot ser superior a
0,8 g per litre, expressada en àcid acètic, excepte per als vins sotmesos a qualque procediment d'envelliment, que es regiran per l'establert en l'article 5.1.a) 2n
del Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre.
4. El contingut màxim d'anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció “Vi de la terra de Formentera” disposats per al consum és:
- vins blancs i rosats secs
- vins negres secs
- vins blancs i rosats amb més de 5 grams de
sucre/litre
- vins negres amb més de 5 grams de sucre/litre

200 mil·ligrams/litre
150 mil·ligrams/litre
250 mil·ligrams/litre
200 mil·ligrams/litre

5. Organolèpticament, els vins disposats per al consum seran vins nets,
amb aromes franques en els que s'apreciïn les característiques pròpies de la
matèria primera de la qual procedeixen; en boca seran saborosos i equilibrats.
No presentaran sensacions d'oxidació en cap dels seus caràcters, excepte les
derivades del seu correcte envelliment. En el cas dels vins sotmesos a envelliment hauran de presentar les característiques aromàtiques i gustatives pròpies
d'aquesta criança.
Article 8
Obligacions
1. Prèviament a l'inici de l'activitat, i de cada verema, les persones físiques
o jurídiques que vagin a elaborar i/o embotellar vi de taula amb la indicació geogràfica Formentera han de comunicar-ho per escrit a la Direcció General
d'Agricultura.
2. Com a més tard, el 30 de novembre de cada any els elaboradors de “Vi
de la terra de Formentera” hauran de presentar en imprès normalitzat davant la
Direcció General d'Agricultura una declaració de producció de vins amb destinació a la Indicació Geogràfica Formentera on consti: volum de vi elaborat i
quantitat de raïm utilitzat, detallant viticultor, varietat de raïm, polígon i parcel·la de procedència, així com les entrades de mosts i vins procedents d'altres
elaboradors de “Vi de la terra de Formentera”.
3. Els cellers que elaborin, emmagatzemin o embotellin “Vi de la terra de
Formentera” han de dur una comptabilitat específica i separada per a aquests
vins, en la que es contempli i justifiqui les mencions que vagin a ser utilitzades
en la seva presentació i comercialització.
4. Anualment, i sempre durant el primer mes de l'any, els elaboradors i/o
embotelladores de “Vi de la terra de Formentera” han de presentar davant la
Direcció General d'Agricultura declaració en imprès normalitzat d'existències,
producció i comercialització del “Vi de la terra de Formentera”.
Article 9
Sistema de control

Raïm blanc: malvasia, premsal blanc (moll) i chardonnay.
Article 5
De la producció
Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals que tendeixen a aconseguir
raïms de la millor qualitat i, en tot cas, es compliran els requisits següents :

D’acord amb el que disposa l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca
d’11 de març de 1996, els controls del “Vi de la terra de Formentera” corresponen a la Direcció General d'Agricultura.
Per poder fer ús de la menció “Vi de la terra de Formentera” els operadors
s'han de sotmetre al sistema de control següent:

8

BOIB

Num. 110

1. Tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’utilitzi la menció “Vi de
la terra de Formentera” han d’anar proveïts amb un número oficial de control,
assignat per la Direcció General d'Agricultura.
2. Els operadors interessats a utilitzar la menció “Vi de la terra de
Formentera” han de sol·licitar per escrit, mitjançant imprès normalitzat, a la
Direcció General d'Agricultura, la numeració oficial de control que han d’imprimir a les etiquetes.
3. Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
oficial de control assignada a cada partida el mateix dia en què es procedeixi a
etiquetar els envasos.

10-08-2004

I.- La competència en matèria sanitària és atribuïda a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposa l’article 10.14 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 28 de febrer, que aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i que la competència de Resolució correspon a la directora general de
Farmàcia, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret 14/2002, de 1 de
febrer, d’ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut.
II.- L’ article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
segons el qual “Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes”.
Vists els textos legals esmentats i altres de general aplicació, la directora
general de Farmàcia, fent ús de la competència que li ha estat conferida

Article 10
Règim sancionador

RESOL

Les infraccions al que disposa la present Ordre seran sancionades d'acord
amb l'establert en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i en la Llei
1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris
de Balears.
Disposició final primera
Es faculta el director general d'Agricultura perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius que consideri necessaris per a l'execució de la present Ordre.
Disposició final segon
D’acord amb el que disposa l'article 6 del Reial decret 1126/2003 s’ha de
comunicar aquesta disposició al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
perquè es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat i es comuniqui a la Comissió
de la Unió Europea.
Disposició final tercera
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Sant Francesc Xavier, 3 d'agost de 2004
La consellera d'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14577
Resolució, de 26 de juliol de 2004 de la directora general de
Farmàcia de rectificació de l’error material de la Resolució de
27 de maig de 2004, de la directora general de Farmàcia, per la
qual s’aprova la valoració definitiva dels mèrits dels participants
al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de l’aeroport
d’Eivissa, del terme municipal de Sant Josep.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Almudena Sánchez Martín el dia
29 de juny de 2004 a la Junta de Castilla y León, Delegació Territorial a
Valladolid, i amb entrada en aquesta Conselleria el dia 14 de juliol de 2004, de
rectificació de l’error material de la Resolució de 27 de maig de 2004, de la
directora general de Farmàcia, per la qual s’aprova la valoració definitiva dels
mèrits dels participants al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de
l’aeroport d’Eivissa, del terme municipal de Sant Josep, publicada en el BOIB
núm. 82 de dia 12 de juny de 2004, i de la qual es dedueixen els següents
FETS
PRIMER.- El dia 14 de juliol de 2004 té entrada en aquesta Conselleria la
sol·licitud presentada per la Sra. Almudena Sánchez Martín de rectificació d’error material de la Resolució de 27 de maig de 2004, de la directora general de
Farmàcia, per la qual s’aprova la valoració definitiva dels mèrits dels participants al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de l’Aeroport d’Eivissa,
del terme municipal de Sant Josep, publicada en el BOIB núm. 82 de dia 12 de
juny de 2004.
SEGON.- La Sra. Sánchez al·lega l’existència d’error tant a la puntuació
com a l’ordre de prelació a la llista definitiva d’aspirants a l’esmentada oficina
de farmàcia, al·legant que se l’ha puntuat amb 11,40 punts quan els punts són
16,28, i per tant ha de figurar en el tercer lloc i no en el cinquè.
TERCER.- El dia 20 de juliol de 2004, es reuneix la Comissió de
Valoració del concurs de mèrits, i estudiada la documentació que obra en l’expedient, procedeix a la rectificació de l’error al·legat, aixecant acta en la qual es
fa constar la llista definitiva de valoració dels mèrits rectificada.
Als esmentats fets hi són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET

RECTIFICAR l’error de la Resolució de 27 de maig de 2004, de la directora general de Farmàcia publicada en el BOIB núm. 82 de 12 de juny de 2004
per la qual s’aprova la valoració definitiva dels mèrits dels participants al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de l’Aeroport d’Eivissa, del terme
municipal de Sant Josep, passant a ser la llista de valoració definitiva dels mèrits
rectificada dels concursants, la següent:
Núm.

Concursant

DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Granados Baeza, Pablo
De la Cueva torregrosa, Ignacio S.
Sánchez Martín, Mª Almudena
Pallarés Valdés, Isabel
Serra Cardona, María
Brines Aparici, Mª Belen
Gracia Rodríguez, Carlos
Garcías Clar, Isabel
Emaldi Abasolo, Miren Begoña
Sebastiá Casado, Vicente
Ferri Martínez, Esther
Sánchez Sanfulgencio, Nieves
Díaz Musso, Ana María
Casañ Plaza, José María
Cabrera Jaume, Gloria
Saez Moreno, José
Sanjuan Jiménez de Anta, Beatriz

5398425
21460574
12373605
27521309
41449737
41450028
29157188
43102344
16059359
20810858
50724427
41455793
23211804
43083414
43092582
29070402
44005493

Puntuació
18,19
17,95
16,28
15,95
13,16
10,86
10,53
7,95
7,26
6,21
5,27
4,3
3,50
3,29
3,22
2,55
0

Que es publiqui aquesta Resolució en el BOIB, tot fent saber als interessats que podran interposar RECURS D’ALÇADA contra ella davant la consellera de Salut i Consum en el termini D’UN MES, d’acord amb el que disposa
l’article 114.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 26 de juliol de 2004
La directora general de Farmàcia
Francisca Gili Nebot

—o—
Num. 14579
Resolució, de 26 de juliol de 2004 de la directora general de
Farmàcia de rectificació de l’error material de la Resolució de
27 de maig de 2004, de la directora general de Farmàcia, per la
qual s’aprova la valoració definitiva dels mèrits dels participants
al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de Cala Tarida,
terme municipal de Sant Josep.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Almudena Sánchez Martín el dia
29 de juny de 2004 a la Junta de Castilla y León, Delegació Territorial a
Valladolid, i amb entrada en aquesta Conselleria el dia 14 de juliol de 2004, de
rectificació de l’error material de la Resolució de 27 de maig de 2004, de la
directora general de Farmàcia, per la qual s’aprova la valoració definitiva dels
mèrits dels participants al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de
Cala Tarida, del terme municipal de Sant Josep, publicada en el BOIB núm. 82
de dia 12 de juny de 2004, i de la qual es dedueixen els següents
FETS
PRIMER.- El dia 14 de juliol de 2004 té entrada en aquesta Conselleria la
sol·licitud presentada per la Sra. Almudena Sánchez Martín de rectificació d’error material de la Resolució de 27 de maig de 2004, de la directora general de
Farmàcia, per la qual s’aprova la valoració definitiva dels mèrits dels participants al concurs d’adjudicació de l’oficina de farmàcia de Cala Tarida, del terme
municipal de Sant Josep, publicada en el BOIB núm. 82 de dia 12 de juny de
2004.
SEGON.- La Sra. Sánchez al·lega l’existència d’error a l’ordre de prelació a la llista definitiva d’aspirants a l’esmentada oficina de farmàcia, en la qual
figura en el setè lloc, quan ha de figurar en el tercer.

