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tenció farmacèutica dels residents o interns als quals atén l’entitat.
2. Les funcions a desenvolupar per part dels serveis farmacèutics han de
ser les d’adquirir, custodiar, conservar i dispensar els medicaments i productes
sanitaris en el centre, així com col·laborar en programes de salut.
3. Els serveis farmacèutics han d’estar sota la responsabilitat d’un farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària, que n’ha de ser el responsable del
funcionament d’aquests, a més d’organitzar i establir el règim de funcionament.
L’actuació professional d’aquest farmacèutic ha de ser exigible mentre romangui obert el servei.
4. El règim de funcionament del servei farmacèutic ha de garantir la disponibilitat dels medicaments per atendre les necessitats del centre, i ha de disposar en tot moment de l’actuació professional d’un farmacèutic especialista en
farmàcia hospitalària i del personal sanitari, tècnic i administratiu necessari per
al seu funcionament.
Article 18
Condicions dels locals
1. Els serveis farmacèutics que s’han d’ubicar formant una unitat funcional, han de disposar, com a mínim, de les següents zones, totes elles suficientment diferenciades:
a) Àrea d’emmagatzematge general i especial (estupefaents, termolàbils,
gasos, etc.), amb zona de recepció.
b) Àrea administrativa i de gestió.
c) Àrea de documentació i centre d’informació de medicaments.
d) Àrea de dispensació, amb zona específica per a pacients.
2. Cada una de les zones ha de disposar de la superfície adequada per al
desenvolupament de les seves funcions i han d’estar dotades de l’equipament i
material necessaris.
Article 19
Procediment i requisits per a l’autorització
1. El procediment d’autorització s’ha d’iniciar mitjançant escrit, a instàncies del titular del centre sociosanitari o penitenciari, dirigit al director general
de Farmàcia, i al qual s’hi ha d’adjuntar la següent documentació:
a) Plànol d’ubicació del servei farmacèutic.
b) Plànol o croquis del servei, indicant-ne la superfície i la distribució.
c) Organigrama del personal.
d) Inventari del mobiliari, utillatge i equipament.
e) Farmacèutic responsable del servei, que ha d’adjuntar còpia de la titulació, certificacions de col·legiació i situació d’incompatibilitat d’aquest.
f) Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant, així com
dels seus poders, si n’és el cas.
2. A la vista de la documentació presentada, s’acorda l’inici de l’expedient
per part de la Direcció General de Farmàcia. Els serveis tècnics procedeixen a
comprovar que el local corresponent al servei de farmàcia, instal·lacions i personal s’ adeqüen a les condicions i requisits del projecte presentat, aixecant acta
de conformitat si n’és el cas. Seguidament, el Director General de Farmàcia ha
de dictar resolució en el termini màxim de sis mesos per atorgar o denegar l’autorització de funcionament. El sentit del silenci serà negatiu, d’acord amb la
normativa vigent.
3. Pel cas de què s’autoritzi el servei de farmàcia, aquest haurà d’iniciar
la seva activitat igualment en el termini màxim de sis mesos des de la notificació de l’autorització, i finalment els serveis de farmàcia dependents de la
Direcció General aixequen acta d’inici d’activitat. L’autorització de funcionament tindrà una vigència de deu anys, transcorreguts els quals el titular haurà de
sol·licitar la seva renovació.
Secció 2a. Dipòsits de medicaments en centres sociosanitaris i penitenciaris
Article 20
Funcions
1. Així també, els titulars dels centres sociosanitaris i penitenciaris, i en
els casos en què no es disposi d’un servei farmacèutic, poden sol·licitar autorització per a un dipòsit de medicaments, que ha de desenvolupar idèntiques funcions a les establertes per als esmentats serveis farmacèutics.
2. Aquests dipòsits han d’estar vinculats a una oficina de farmàcia de la
mateixa zona farmacèutica on s’ubica el centre.
Article 21
Procediment d’autorització
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1. Per a l’autorització dels dipòsits de medicaments, els titulars dels centres penitenciaris o sociosanitaris han de sol·licitar autorització de funcionament, d’acord amb el procediment establert a l’article 19 d’aquest Decret, a la
qual s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a) Plànol d’ubicació del dipòsit en l’edifici.
b) Plànol o croquis del dipòsit, indicant-ne la superfície i la distribució.
c) Document acreditatiu de la vinculació amb una farmàcia d’aquesta
mateixa zona farmacèutica, que a la vegada ha de garantir la presència d’un farmacèutic en el dipòsit.
d) Memòria relativa a la població resident o interna, amb indicació de les
seves patologies més freqüents.
e) Documentació acreditativa de la personalitat del sol·licitant, així com
també dels seus poders, si n’és el cas.
2. En el supòsit que s’autoritzi l’existència del dipòsit, en la resolució que
l’acordi, s’ha d’establir la dotació de medicaments i productes sanitaris dels
quals ha de disposar el dipòsit, i ha de tenir en compte la població que ha d’atendre, així com les patologies més freqüents.
CAPÍTOL IV
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 22
Infraccions
L’incompliment del que preveu el present decret s’ha de considerar infracció sanitària, d’acord amb el que preveu la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, i de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament, i correspon al director general de Farmàcia la competència per ordenar la iniciació d’expedients sancionadors, així com per imposar
les sancions que en cada cas corresponguin, segons s’estableixen en les esmentades normes jurídiques i d’acord amb el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la
comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora.
Disposició final
El present decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 d’abril de 2003
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Salut i Consum
Aina Maria Salom i Soler

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8400
Decret 41/2003, de 25 d’abril, pel qual s'aprova amb caràcter
transitori el Reglament de la indicació geogràfica protegida
"Ensaïmada de Mallorca".
L’Associació de Forners i Pastissers de Balears ha sol·licitat la inscripció
en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i d'indicacions
geogràfiques protegides, de la indicació geogràfica protegida “Ensaïmada de
Mallorca”.
Tramitada aquesta sol·licitud d’acord amb el Reglament (CEE)
2081/1992, del Consell, de 14 de juliol, relatiu a la protecció de les indicacions
geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimentaris, i el Reial decret 1643/1999, de 22 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció en el Registre comunitari de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques
protegides, i una vegada comunicada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, la seva remissió a la Comissió Europea, correspon atorgar a la
indicació geogràfica protegida “Ensaïmada de Mallorca” la protecció nacional
transitòria prevista en l’article 5 del Reial decret 1643/1999, en aplicació de l’article 5.5 del Reglament 2081/1992, mitjançant l’aprovació i la publicació del
seu reglament que serà posteriorment sotmès a ratificació del Ministeri.
Per tot això, a proposta del conseller d'Agricultura i Pesca, realitzades les
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consultes prèvies, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió del dia
25 d’abril de 2003,
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designades sota aquesta denominació geogràfica, que reunint les característiques definides en aquest Reglament compleixin en la seva elaboració i comercialització tots els requisits exigits en aquest i en la normativa d’aplicació.

DECRET
Article 2
Extensió de la protecció

Article únic
S'aprova amb el caràcter transitori establert en l'article 5.5 del Reglament
(CEE) 2081/1992, del Consell, de 14 de juliol i en l’article 5 del Reial decret
1643/1999, de 22 d’octubre, el Reglament de la indicació geogràfica protegida
"Ensaïmada de Mallorca” que figura com annex al present Decret.
Disposició transitòria
Fins que el Consell Regulador de la indicació geogràfica protegida
"Ensaïmada de Mallorca", pugui acreditar el compliment de la norma EN45011, la Direcció General d'Agricultura assumirà les funcions de control encomanades a aquest.

1. La protecció atorgada per aquesta indicació geogràfica protegida serà la
prevista en l'article 81 de la Llei 25/1970, i en la resta de la legislació aplicable,
i s'estén a les expressions "Ensaïmada de Mallorca" i "Ensaïmada mallorquina".
2. Queda prohibida en altres ensaïmades, la utilització de noms, marques,
termes, expressions i/o signes que, per la seva similitud fonètica o gràfica amb
els protegits, puguin induir a confondre-les amb les que són objecte d'aquesta
reglamentació, encara en el cas de que vagin precedits pels termes "tipus",
"gust", "estil", "elaborat en", "elaborat per", "envasat en", "amb indústries en",
"amb establiment en", "especialitat de", "especialitat en" o d'altres anàlegs.
Article 3
Òrgans competents

Disposició derogatòria única
Queden derogades les normes d'igual rang o inferior que s'oposin al present Decret i en especial el Decret 181/1996, de 4 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de la denominació específica "Ensaïmada de Mallorca" i del seu
Consell Regulador.

La defensa de la indicació geogràfica protegida, l'aplicació del seu
Reglament, la vigilància del seu compliment , així com el foment i control de la
qualitat de les ensaïmades emparades, queden encomanats al Consell Regulador,
a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a la Direcció General d'Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, en l'àmbit de les seves respectives competències.

Disposició final primera
Es faculta el conseller d'Agricultura i Pesca per adoptar totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació d'aquest Decret.
Disposició final segona
A l’objecte que es concedeixi la protecció nacional transitòria, correspon
al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la ratificació del present
Reglament, segons el que es preveu en l'article 5 del Reial decret 1643/1999, de
22 d'octubre.

Article 4
Manual de qualitat
El Consell Regulador elaborarà un Manual de qualitat i procediments, en
aplicació de la Norma EN- 45011, “criteris generals relatius als organismes de
certificació que realitzen la certificació de productes”, que serà revisat i aprovat
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i posat a disposició dels inscrits.
Article 5
Aprovació d'acords

Disposició final tercera
El present Decret entrarà en vigor l’endemà d'haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Consell Regulador elevarà a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la
comunitat autònoma de les Illes Balears els acords que afectin als deures i drets
dels inscrits per a la seva aprovació.

Palma, 25 d’abril de 2003
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d'Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

CAPÍTOL II
ELABORACIÓ
Article 6
Zona d'elaboració
La zona d'elaboració de l'Ensaïmada de Mallorca està constituïda exclusivament per tots els termes municipals de l’illa de Mallorca.

ANNEX ÚNIC
REGLAMENT DE LA INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA
“ENSAÏMADA DE MALLORCA” I DEL SEU CONSELL REGULADOR
CAPÍTOL I
GENERALITATS

Article 7
Ingredients
1. Les ensaïmades emparades per la indicació geogràfica protegida s'elaboraran amb els ingredients següents : farina de força, aigua, sucre, ous, massa
mare i saïm de porc, en les proporcions següents :
INGREDIENTS

MIN (%) m/m

COM A MÀXIM
(%) m/m

45
18
16
6
4

55
20
20
10
6

Article 1
Producte protegit
D'acord amb el que disposa la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de
l'Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols; en el seu Reglament, aprovat per
Decret 835/1972 de 23 de març; en el Reial decret 728/1988, de 8 de juliol, pel
qual s'estableix la normativa a la qual han d'ajustar-se les denominacions d'origen, específiques i genèriques de productes agroalimentaris no vínics; el
Reglament (CEE) 2081/1992, de 14 de juliol, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions dels productes agrícoles i alimentaris; i en el Reial decret 1643/1999, de 22 d'octubre, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d'inscripció en el Registre comunitari de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques
protegides, i en l'Ordre del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de 25 de
gener de 1994, per la que es necessita la correspondència entre la legislació
espanyola i el Reglament (CEE) 2081/92, queden protegides amb la indicació
geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca" les ensaïmades tradicionalment

Farina de força
Aigua
Sucre
Ous
Massa mare

2. L’Ensaïmada de Mallorca, opcionalment, podrà comercialitzar-se farcida de cabell d'àngel, producte resultant de la cocció de la polpa de la carabassa,
Cucurcubita moschata, addicionada de sucre. El contingut mínim de cabell d'àngel ha de ser de 40 g per cada 100 g de massa.
3. La farina de força és l'obtinguda a partir del Triticum aestivum, i els
valors mínims de les seves característiques alveogràfiques determinades amb
l'alveògraf de Chopin són: extensibilitat (L) 90 mm, força (W) 300 ergs, i tenacitat (P) 75 mm.
4. La massa mare és el producte resultant de la fermentació, en presència
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de llevat premsat humit, de la mescla de farina, obtinguda a partir de Triticum
aestivum, i aigua.
5. A fi de garantir la qualitat del producte acabat, prèvia demostració mitjançant els assaigs i les experiències convenients, el Consell Regulador, podrà
proposar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca , la revisió de les exigències anteriors.
Article 8
Tipus
1. La indicació geogràfica protegida empara els
següents:
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1. L'ensaïmada amb indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de
Mallorca" és un producte de pasta ensucrada, fermentada i enfornada, elaborada amb farina de força, aigua, sucre, ous, massa mare, saïm de porc i, facultativament, farcida de cabell d'àngel.
2. Al terme de la seva elaboració presentarà les característiques següents
:
a) Forma: espiral de dues o més voltes en el sentit de les agulles del rellotge.

tipus d'ensaïmada

- "Ensaïmada de Mallorca", elaborada amb farina de força, aigua, sucre,
ous, massa mare i saïm de porc, i sense cap tipus de farcit.
- "Ensaïmada de Mallorca de cabell d'àngel", elaborada a partir dels
mateixos ingredients que l'anterior i farcida de cabell d'àngel.
2. El Consell Regulador, podrà proposar a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, que siguin autoritzats altres farcits i/o cobertures, prèvia demostració que
tradicionalment s'han utilitzat, i es comprovi, mitjançant els assaigs i les experiències convenients, l'aptitud d'aquests.
Article 9
Pràctiques locals
Les tècniques emprades en la manipulació dels ingredients i de l'ensaïmada, i el procés d'elaboració, envasament i conservació seguiran les pràctiques
locals que s'esmenten específicament en aquest capítol i que tendeixen a obtenir
productes de màxima qualitat, mantenint els caràcters tradicionals de les ensaïmades emparades per la indicació geogràfica protegida.
Article 10
Tècnica d'elaboració
1. Les tècniques emprades en el procés d'elaboració de la massa tendiran
a obtenir un producte de màxima qualitat.
2. Per a l'elaboració de les ensaïmades emparades han de realitzar-se
imprescindiblement les fases que a continuació s'esmenten, i en l'ordre descrit:
pastat, laminatge, formació, fermentació i enfornat.
a) Pastat: Es pasten els ingredients descrits en l'apartat 1 de l'article 7, a
excepció del saïm.
b) Laminatge: Es lamina la massa fins obtenir una massa fina, es cobreix
totalment amb saïm de porc i s'estira, fins obtenir una pel·lícula fina.
c) Formació: S'enrotlla la làmina de massa sobre si mateixa i es forma una
espiral equiangular de dues voltes, com a mínim.
d) Fermentació: la massa a la qual s'ha donat forma ha de ser fermentada
en armaris o cambres de fermentació, durant un temps mínim de 12 hores.
e) Enfornat: la massa fermentada ha de ser enfornada fins aconseguir
ensaïmades de les característiques fisicoquímiques i sensorials establertes en
l'article 13.
3. En el cas de farcir-se amb cabell d'àngel, aquesta operació ha de realitzar-se una vegada laminada la massa i prèviament a la formació.
4. Facultativament l'ensaïmada podrà empolvorar-se amb sucre en pols.
Article 11
Locals d'elaboració
El procés d'elaboració ha de realitzar-se exclusivament als locals d'elaboració inscrits en el Registre d’elaboradors de la indicació geogràfica protegida.
Article 12
Noves pràctiques
El Consell Regulador, amb els assaigs i experiències previs convenients,
podrà proposar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que siguin autoritzades
noves pràctiques orientades cap a la millora dels processos d'elaboració i conservació de l'ensaïmada.
CAPÍTOL III
CARACTERÍSTIQUES I COMERCIALITZACIÓ D'ENSAÏMADES.
Article 13
Característiques de l'ensaïmada
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b) Pes: el de l'"Ensaïmada de Mallorca" estarà comprès entre 60 g. i 2000
g, i el de l'"Ensaïmada de Mallorca de cabell d'àngel", entre 100 g. i 3000 g.
c) Aspecte: superfície ondulada de color daurat brillant o blanquinós, en
el cas d'haver-se empolvorat amb sucre en pols, i base untuosa.
d) Producte: la coberta és ferma, cruixent i trencadissa i l'interior és tou,
no friable, d'elevada cohesió i escassa elasticitat, de fàcil percepció visual dels
fulls interiors, de sabor dolç i aroma de pasta enfornada. A l'"Ensaïmada de
Mallorca de cabell d'àngel”, s'observen, a l'interior de la pasta, els filaments del
cabell d'àngel.
e) Característiques químiques:

Humitat
Greix

Ensaïmada de
Mallorca
De 10 a 20 %
De 20 a 45 %

Ensaïmada de
Mallorca de cabell d'àngel
De 15 a 35 %
De 15 a 40 %

3. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca l'aprovació d'altres característiques químiques, físiques i/o sensorials
addicionals per a les ensaïmades emparades, amb els assaigs i les experiències
previs convenients.
4. Les ensaïmades que, a criteri del Consell Regulador, no hagin adquirit
tant les característiques definides en aquest Reglament com les aprovades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca a proposta del Consell Regulador, no podran
ser emparades per la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca".
Article 14
Comercialització
1. Les ensaïmades es comercialitzaran en peces senceres envasades en
caixes de cartró, de base octogonal o circular, o embolicades en material que
asseguri una protecció convenient del producte.
2. El Consell Regulador, previs els informes tècnics i sanitaris convenients, podrà sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca que siguin autoritzats nous sistemes de presentació o envasament d'ensaïmades.
CAPÍTOL IV
REGISTRE
Article 15
Registre d'elaboradors
1. Pel Consell Regulador es durà un Registre d'elaboradors.
2. Les sol·licituds d'inscripció, formalitzades en imprès oficial, es dirigiran al Consell Regulador, acompanyades de la documentació acreditativa del
compliment dels requisits exigits en les disposicions i les normes vigents.
3. En el Registre d'elaboradors “d'Ensaïmada de Mallorca” hi constarà el
nom ,i la raó social de l’empresa, el nom del responsable de la indústria elaboradora, la localitat d'emplaçament, la capacitat d'elaboració, les característiques
i maquinària, el sistema d'elaboració i envasament, i quantes dades siguin precises per a la perfecta identificació i catalogació de la indústria. S'ha d'incloure
un plànol o croquis a escala on quedin reflectits tots els detalls de construcció i
les instal·lacions del local d'elaboració.
4. El Consell Regulador podrà denegar per resolució motivada, prèvia
audiència de l'interessat, aquella inscripció que no s'ajusti als preceptes d'aquest
Reglament o a les condicions de caràcter tècnic que hagin de reunir els locals
d'elaboració, descrites en el Manual de qualitat.
5. La inscripció en aquest Registre no eximeix als interessats de la obligació d’inscriure’s en aquells altres que, amb caràcter general estiguin establerts
legalment i, en especial, en el Registre General Sanitari d'Aliments, la certificació d'inscripció del qual haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud d'inscripció al
Consell Regulador.
Article 16
Vigència de les inscripcions
1. Per a la vigència de les inscripcions en el Registre serà indispensable
complir en tot moment amb els requisits que imposa el present capítol, havent
de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti a les dades

12

BOIB

Num. 63

subministrades a la inscripció, quan aquesta es produeixi. En conseqüència, el
Consell Regulador podrà revocar la inscripció, mitjançant resolució motivada i
prèvia audiència de l'interessat, quan el titular d'aquesta no compleixi les prescripcions.
2. El Consell Regulador efectuarà inspeccions periòdiques per comprovar
l'efectivitat del que es disposa en el paràgraf anterior.
3. Totes les inscripcions en el Registre seran renovades en termini i forma
que determini el Consell Regulador, podent aquest establir condicions per a la
renovació, descrites en el Manual de qualitat.
CAPÍTOL V
DRETS I OBLIGACIONS
Article 17
Titulars dels drets
1. Només les persones físiques o jurídiques que tenguin les indústries inscrites en el Registre d'elaboradors de la indicació geogràfica protegida podran
elaborar i envasar ensaïmades amb dret a ser emparades per aquesta.
2. Només pot aplicar-se la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de
Mallorca" a les ensaïmades procedents de les instal·lacions inscrites en el
Registre, que hagin estat elaborades conforme a les normes exigides per aquest
Reglament i que reuneixin les condicions establertes en l'article 13.
Les firmes inscrites només podran elaborar, envasar i emmagatzemar
ensaïmades emparades per aquest Reglament als locals declarats a la inscripció.
3. El dret a l'ús de la indicació geogràfica protegida en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes, és exclusiu de les firmes inscrites en el Registre
d'elaboradors.
4. Pel simple fet de la inscripció al Registre d'elaboradors, les persones
físiques o jurídiques inscrites queden obligades al compliment de les disposicions d'aquest Reglament, del Manual de qualitat, i dels acords que, dins de les
seves competències, dictin la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
Direcció General d'Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, i el Consell Regulador, així com a satisfer les exaccions que els
corresponguin.
5. Per a l'exercici de qualsevol dret atorgat per aquest Reglament o per
poder beneficiar-se dels serveis que presti el Consell Regulador, les persones
naturals o jurídiques inscrites han d'estar al corrent de pagaments en les seves
obligacions amb el Consell Regulador.
Article 18
Utilització de noms comercials
Les firmes inscrites en el Registre d'elaboradors podran utilitzar a més del
nom o raó social, o en substitució d'aquest, els noms comercials que tenguin
registrats com de la seva propietat o autoritzats pels seus propietaris, sempre que
es compleixin els requisits següents :
a) Haver estat autoritzats pel Consell Regulador, prèvia sol·licitud dels
interessats, acompanyada dels documents fefaents i fent manifestació expressa
que es responsabilitzen de tot el que concerneix a l'ús de l'esmentat nom en
ensaïmades emparades per la indicació geogràfica protegida. En el cas que un
nom comercial sigui usat per diverses firmes inscrites, la responsabilitat serà
solidària.
b) En el cas d'infracció greu o molt greu comesa utilitzant un d'aquests
noms comercials, el seu ús serà prohibit en endavant a la firma o firmes autoritzades, sense perjudici de la sanció corresponent.
Article 19
Reserva de noms i marques
1. Les marques, símbols, emblemes i llegendes publicitàries o qualsevol
altre tipus de propaganda, que s'utilitzi aplicat a les ensaïmades protegides per
la indicació geogràfica protegida, no podran ser emprats, ni tan sols pels propis
titulars, en la comercialització d'altres ensaïmades, llevat de les excepcions que
estimi el Consell Regulador, prèvia sol·licitud de l'interessat a l'esmentada entitat, en cas que entengui que la seva aplicació no causa perjudici al producte
emparat, elevarà la corresponent proposta a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
que resoldrà.
2. El Consell Regulador podrà impedir l'aplicació de noms comercials,
marques, símbols o llegendes publicitàries pròpies de les firmes inscrites en el
Registre del Consell Regulador en la comercialització d'altres productes similars
amb la finalitat de no causar perjudici o desprestigi a la indicació geogràfica
protegida, ni possible confusió al consumidor.
Article 20
Normes particulars d'etiquetatge
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1. Les ensaïmades envasades emparades amb la indicació geogràfica protegida, per a la seva comercialització aniran proveïdes d'una etiqueta, contraetiqueta, precinte o distintiu del Consell Regulador, que estarà numerat i serà controlat, subministrat i expedit per aquest, d'acord amb les normes establertes al
Manual de qualitat. L'esmentat distintiu serà col·locat de manera que no permeti una segona utilització.
2. En les etiquetes pròpies de cada elaborador, que s'utilitzin a les ensaïmades emparades, figurarà obligatòriament i de forma destacada, el nom de la
indicació geogràfica protegida i el número de Registre en la mateixa, a més de
les dades que amb caràcter general determini la legislació vigent.
3. Abans de la posada en circulació, les etiquetes de les firmes elaboradores inscrites, ja siguin corresponents a ensaïmades protegides o a ensaïmades
sense dret a la indicació geogràfica protegida, hauran de ser autoritzades pel
Consell Regulador, a efectes del que es disposa en aquest Reglament. Es denegarà l'autorització d'aquelles etiquetes que puguin donar lloc a confusió del consumidor. Així mateix, podrà ser revocada l'autorització, prèvia audiència de la
firma interessada, quan variïn les circumstàncies d’aquesta.
4. El Consell Regulador, prèvia conformitat de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la indicació geogràfica protegida. Aquest emblema haurà de figurar en tots els documents que expedeixi el Consell Regulador.
5. El Consell Regulador podrà obligar que, a l'exterior de les instal·lacions
inscrites, i en lloc destacat, figuri l'emblema que al·ludeixi a aquesta condició.
Article 21
Volant de circulació
L'expedició d'ensaïmades que tingui lloc entre firmes inscrites haurà d'anar acompanyada d’un volant de circulació entre elaboradors expedit prèviament pel Consell Regulador en la forma que per aquest es determini en el
Manual de qualitat.
Article 22
Envasament
1. L'envasament i etiquetatge de les ensaïmades emparades per la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca" haurà de realitzar-se, exclusivament, als locals d'elaboració, emmagatzematge i envasament inscrits i autoritzats pel Consell Regulador. De no ser així l’ensaïmada perdrà el dret a l'ús de
la denominació.
2. Les ensaïmades emparades per la indicació geogràfica protegida
"Ensaïmada de Mallorca" únicament poden circular i ser expedides per les firmes inscrites en les condicions d'envasament i/o embalatge aprovades pel
Consell Regulador, que no perjudiquin la seva qualitat o prestigi.
Article 23
Declaracions
1. Per tal de poder controlar la producció i acreditar l'origen i la qualitat
de les ensaïmades, totes les firmes inscrites en el Registre d'elaboradors estaran
obligades a:
a) Portar un llibre o suport informàtic, segons el model que adopti el
Consell Regulador, en el qual mensualment s'anotaran les dades referents al
nombre i quilograms d'ensaïmades elaborades, i el nombre i quilograms d'ensaïmades emparades que s'expenen al mercat.
b) Presentar al Consell Regulador, dins dels deu primers dies de cada mes,
una declaració en la que quedaran reflectides totes les dades del mes anterior
que figuren al llibre o al suport informàtic. En la mesura que tenguin existències
hauran de declarar mensualment les vendes efectuades.
2. Les declaracions mensuals es presentaran per duplicat als formularis
establerts pel Consell Regulador, un exemplar dels quals serà retornat al declarant com a garantia de la seva presentació, que el conservarà a disposició del
Consell Regulador durant un termini de cinc anys.
3. Les declaracions a les quals es refereix l'apartat un d'aquest article tenen
efectes merament estadístics, per la qual cosa no podran facilitar-se ni publicarse més que en forma global, sense cap referència de caràcter individual.
Article 24
Certificació
1. Perquè les ensaïmades puguin ser certificades hauran de complir amb
les característiques definides al present Reglament.
2. Totes les firmes inscrites en el Registre d'elaboradors estaran sotmeses
als controls realitzats pel Consell Regulador per tal de verificar que les ensaï-
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mades que ostenten la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca"
compleixen els requisits del present Reglament.
3. Els controls es basaran en inspeccions dels locals declarats, revisió de
la documentació, ingredients, elaboració i producte acabat.
Quan es comprovi que els ingredients, l’elaboració o el producte acabat
no compleixen amb els requisits d'aquest Reglament o presentin defectes o alteracions sensibles, el producte no podrà comercialitzar-se sota l'empara de la
indicació geogràfica protegida, sense perjudici de l'aplicació del règim sancionador recollit en el capítol VII d'aquest Reglament.
4. Les ensaïmades que no hagin obtingut la certificació hauran de romandre degudament separades, i el Consell Regulador vigilarà la destinació de les
mateixes que, en cap cas, podran ser emparades amb la indicació geogràfica protegida.
Article 25
Desqualificació
Tota ensaïmada o lot d'ensaïmades que per qualsevol causa presentin
defectes, o que a la seva elaboració s'hagin incomplert els preceptes d'aquest
Reglament, no podran comercialitzar-se amb la indicació geogràfica protegida,
i hauran de romandre degudament separades i retolades, si bé podran destinarse al consum directe o a l'elaboració d'altres productes, sempre que siguin aptes
per al consum humà.
El Consell Regulador establirà al Manual de qualitat les normes específiques a complir per garantir un perfecte control d'aquests productes.
CAPITOL VI.
CONSELL REGULADOR
Article 26
Definició
1. El Consell Regulador és un òrgan col·legiat dependent de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb atribucions decisòries en quantes funcions se li encomanen en aquest Reglament, d'acord amb el que determina la legislació vigent.
2. El seu àmbit de competències, està determinat:
a) Pel que fa al territori, per la respectiva zona d'elaboració.
b) Pel que fa als productes, pels protegits per la indicació geogràfica protegida, en qualsevol de les seves fases d'elaboració, emmagatzematge, envasament i circulació.
c) Pel que fa a de les persones, per aquelles físiques o jurídiques inscrites
en el Registre d'elaboradors.
3. El Consell Regulador serà l'organisme de certificació que, d'acord amb
l'article 10 del Reglament (CE) 2081/92, s'encarregarà de garantir que els productes protegits per la indicació geogràfica protegida compleixin els requisits
establerts en el present Reglament.
Article 27
Funcions
1. És missió principal del Consell Regulador la d'aplicar els preceptes d'aquest Reglament i vetllar pel seu compliment, per la qual cosa exercirà les funcions que se li encomanen en l'article 87 de la Llei 25/1970, de 2 de desembre,
i disposicions complementàries, així com les que expressament s'indiquen en
aquest Reglament.
2. El Consell Regulador haurà de promocionar les ensaïmades amb indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca" i fomentar la millora de la
qualitat d'aquesta.
3. El Consell Regulador, previs els estudis pertinents, podrà proposar a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, l'aprovació de normes per a la millora i/o el
control de qualitat.
Article 28
Composició
1. El Consell Regulador està constituït per:
a) Un president, nomenat pel conseller d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a proposta del Consell Regulador.
b) Un vicepresident, elegit d'entre els vocals i designat d'igual forma que
el president.
c) Sis vocals en representació del sector elaborador elegits d'entre els inscrits en el Registre d'elaboradors.
d) Dos vocals tècnics, amb especials coneixements sobre qualitat agroali-
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mentària, designats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
2. Per cada un dels càrrecs de vocals del Consell Regulador es designarà
un suplent, elegit en la mateixa forma que el titular.
3. Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys, podent ser reelegits.
4. En cas de cessament d'un vocal per qualsevol causa, es substituirà pel
suplent, si bé el mandat del nou vocal només durarà fins que se celebri la primera renovació del Consell.
5. El termini per a la presa de possessió dels vocals serà com màxim d'un
mes a comptar des de la data de la seva designació.
6. Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec
sigui sancionat per infracció greu en les matèries que regula aquest Reglament,
bé personalment o la firma a què pertanyi. Igualment, causaran baixa els vocals
que s’absentin injustificadament a tres sessions consecutives del Consell o a
cinc alternes, o per causar baixa al Registre d’elaboradors l'empresa a la que
representa.
7. L'exercici dels càrrecs de vocals del Consell Regulador no serà remunerat, sense perjudici del dret a cobrament de les despeses que l'exercici del
mateix pugui comportar.
8. L’elecció i nomenament de vocals del Consell Regulador es realitzarà
d'acord amb la legislació vigent.
Article 29
Vinculació dels vocals
1. Els membres del Consell Regulador als que es refereix l'apartat c) del
punt 1 de l'article anterior hauran d'estar vinculats al sector que representen, bé
directament o per ser directius o components de societats que es dediquin a les
activitats que han de representar. Això no obstant, una mateixa persona, física o
jurídica, no podrà tenir al Consell Regulador representació doble, ni directament
ni a través de firmes filials o socis de la mateixa empresa.
2. Els vocals elegits en qualitat de directius a una firma inscrita, cessaran
en el seu càrrec en cessar com a directius de l'esmentada firma, encara que
segueixin vinculats amb el sector per haver passat a una altra empresa.
Article 30
Convocatòria de reunions i adopció d'acords
1. El Consell Regulador es reunirà quan el convoqui el president, bé per
pròpia iniciativa o a petició de, almenys, la meitat dels vocals, sent obligatori
celebrar sessió almenys una vegada al trimestre amb caràcter ordinari i de forma
extraordinària sempre que fos precís.
2. Les sessions del Consell Regulador es convocaran per comunicació
personal als membres del Consell, mitjançant qualsevol mitjà tècnic que deixi
constància de la seva recepció, i amb almenys quatre dies d'antelació. La citació
ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia de la reunió, en la que no es podran
tractar més assumptes que els assenyalats prèviament, llevat que siguin presents
tots els membres del Consell Regulador i sigui declarada la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
En cas de necessitat, i quan així ho requereixi la urgència de l'assumpte, a
judici del president, o de la meitat dels vocals, el termini de convocatòria serà
de tan sols dos dies.
En tot cas, en cada una de les sessions, per a la seva validesa constitutiva,
serà necessària la presència de més de la meitat de la totalitat dels membres del
Consell.
3. Quan un titular no pugui assistir ho notificarà al secretari del Consell
Regulador i al seu suplent perquè el substitueixi.
4. Els acords del Consell Regulador, s'adoptaran per majoria de membres
presents, i per a la seva validesa serà necessari que siguin presents més de la
meitat dels que componen el Consell. El president tendrà vot de qualitat.
Article 31
Comissió Permanent
Per resoldre qüestions de tràmit, o en aquells casos que s'estimi necessari, podrà constituir-se una Comissió Permanent, que estarà formada pel president i tres vocals titulars designats pel ple del Consell. El secretari del Consell
Regulador formarà part de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot. En
la sessió en que s’acordi la constitució de l’esmentada Comissió Permanent s’acordaran també les missions específiques que li pertoquen i les funcions que
exercirà. Totes les resolucions que prengui la Comissió Permanent seran comunicades al ple del Consell a la primera reunió que es realitzi.
Article 32
Funcions del president
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1. Al president correspon:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació podrà delegar-la de manera expressa, en els casos que sigui necessari.
b) Complir i fer complir les disposicions legals i complementàries.
c) De conformitat amb els acords del Consell Regulador, administrar els
ingressos i fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments corresponents.
d) Convocar i presidir les sessions del Consell, assenyalant l'ordre del dia,
sotmetent a la decisió del mateix els assumptes de la seva competència i executar els acords adoptats.
e) Aprovar les normes de règim intern del Consell.
f) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador,
previ acord del mateix.
g) Organitzar i dirigir els serveis.
h) Subscriure contractes en nom del Consell Regulador, una vegada aprovats pel ple.
i) Informar als organismes superiors de les incidències que a la producció
i al mercat es produeixin.
j) Remetre a la Conselleria d'Agricultura i Pesca aquells acords que, per
al compliment general, acordi el Consell en virtut de les atribucions que li confereix aquest Reglament, i aquells que per la seva importància estimi que han de
ser coneguts per la mateixa.
k) Aquelles altres funcions que el Consell Regulador acordi o que li
encomanin la comunitat autònoma de les Illes Balears o la Direcció General de
Política Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'àmbit
de les seves respectives competències.
2. La durada del mandat del president serà de quatre anys, podent ser reelegit.
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5. El Consell Regulador podrà contractar per efectuar treballs urgents, el
personal i/o serveis necessaris sempre que tingui aprovada en el pressupost la
dotació per a aquest concepte.
6. A tot el personal del Consell Regulador, tant amb caràcter de fix com
d’eventual, li serà d'aplicació la legislació laboral vigent.
Article 34
Comitè de Certificació
1. El Comitè de Certificació és l'òrgan consultiu del sistema de certificació de la indicació geogràfica protegida "Ensaïmada de Mallorca", no té personalitat jurídica en si mateix i és el màxim responsable del sistema de certificació.
2. El Comitè de Certificació és l'encarregat de controlar les activitats de
certificació i és responsable d'assegurar la imparcialitat i independència del procés de certificació. El Comitè de Certificació adoptarà les seves decisions en tot
el concernent a la certificació de forma totalment independent i imparcial.
3. En cap cas el Consell Regulador podrà prendre acords que afectin al sistema de certificació si no són aprovats pel Comitè de Certificació.
4. El Comitè de Certificació es compon de:
a) Un representant del Consell Regulador, elegit al si del mateix d'entre els
vocals en representació del sector elaborador.
b) Un representant del sector fabricant/comercialitzador de matèries primeres, designat per la Cambra de Comerç.
c) Un representant dels consumidors, designat d'entre les associacions de
consumidors i usuaris inscrites en el Registre d'associacions de consumidors pel
Consell Balear de Consum.
d) El secretari del Consell, amb veu però sense vot.

3. El president cessarà:
a) En expirar el terme del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió.
c) Per decisió de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del
Consell Regulador.
d) Per les altres causes reconegudes en l'ordenament jurídic.
4. En cas de cessament o mort, el Consell Regulador, en el termini d'un
mes, proposarà un candidat a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per a la seva
designació com a nou president, si bé el mandat d'aquest només durarà fins que
es celebri la primera renovació del Consell.
5. El president podrà delegar les seves competències en el vicepresident,
en cas d'absència o malaltia.
Article 33
El secretari i els serveis del Consell
1. El Consell Regulador tendrà un secretari designat pel propi Consell a
proposta del president, de qui dependrà directament i tendrà com a missions
específiques les següents:
a) Preparar els treballs del Consell i tramitar l'execució dels seus acords i
els presos per la Comissió Permanent.
b) Assistir a les sessions amb veu, però sense vot, cursar les convocatòries, aixecar les actes i custodiar els llibres i documents del Consell.
c) Els assumptes referits al règim interior de l'organisme, tant de personal
com administratius.
d) Expedir certificacions de consulta, dictàmens i acords aprovats.
d) Quantes funcions se li encomanin pel president, relacionades amb la
preparació i instrumentació dels assumptes de la competència del Consell.
2. Per al compliment de les seves finalitats el Consell Regulador comptarà amb el personal i/o serveis necessaris, que figurin dotats en el pressupost
propi del Consell.
3. Per a les funcions tècniques que tenen encomanades el Consell
Regulador comptarà amb els serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals
recaurà sota el director d’aquests que serà designat pel Consell a proposta del
president.
4. Per als serveis de control i vigilància, comptarà amb inspectors i/o serveis d'inspecció propis. Aquests inspectors i/o serveis d'inspecció seran designats pel Consell Regulador i habilitats per l'organisme competent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb les atribucions inspectores següents:
a) Sobre les firmes inscrites en el Registre d'elaboradors.
b) Sobre les ensaïmades emparades en l'àmbit de la indicació geogràfica
protegida.

5. Al Comitè de Certificació li correspon, en cada cas, emetre informes
sobre les decisions i activitats del Consell Regulador relatives a la certificació
del producte emparat, informe que serà preceptiu quan ho sol·liciti el propi
Consell per a:
a) La formulació de la política de qualitat i dels criteris aplicats a la presentació, a l’etiquetatge i a la publicitat dels productes emparats.
b) El contingut del Manual de qualitat i dels procediments d'actuació de
l'estructura de certificació.
c) Les reclamacions i recursos relatius a l'activitat de certificació i desqualificació.
d) La supervisió de les auditories internes i revisions periòdiques del sistema de qualitat.
6. El Comitè de Certificació redactarà i aprovarà el seu reglament intern
de funcionament que estarà descrit al Manual de qualitat.
7. A requeriment del Comitè de Certificació el Consell Regulador justificarà les actuacions empreses en relació amb la certificació, posant a disposició
d'aquell la documentació necessària.
8. Quan els informes emesos pel Comitè de Certificació fossin desatesos
pel Consell Regulador aquell podrà dirigir-se en queixa a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 35
Finançament
1. El finançament de les obligacions del Consell s’efectuarà amb els
següents recursos:
A. Amb el producte de les exaccions parafiscals que es fixen en l'article
90 de la Llei 25/1970 a les que s'aplicaran els tipus següents:
a) Exacció sobre les ensaïmades protegides per la indicació geogràfica
protegida: u per cent de la base. La base serà el valor resultant de multiplicar els
quilograms d'ensaïmades emparades pel valor mitjà, en euros, del preu de venda
d'un quilogram d'ensaïmada a la zona d'elaboració.
b) 0,60 euros per expedició de certificat o visat de factures i el doble del
preu del cost sobre cada etiqueta o contraetiqueta.
Els subjectes passius de cada una de les exaccions són: de l'apartat a) els
titulars de les indústries elaboradores inscrites que expedeixin ensaïmades
emparades al mercat, i de l’apartat b) els titulars de les indústries inscrites
sol·licitants de certificats, visat de factures i adquirents d'etiquetes o contraetiquetes.
B. Les subvencions, els llegats i les donacions que rebin.
C. Les quantitats que poguessin percebre's en concepte d'indemnitzacions
per danys o perjudicis ocasionats al Consell Regulador o als interessos que
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representa i de les sancions que per contravenir al present Reglament siguin
resoltes pel propi Consell Regulador.
D. Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els productes i vendes d'aquest.
E. I tots aquells recursos obtinguts de conformitat amb les disposicions
legals.
2. Els tipus impositius fixats en aquest article podran variar-se, a proposta del Consell Regulador, per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quan les necessitats pressupostàries del
Consell així ho aconsellin i sempre que s'ajustin als límits establerts en la Llei
25/1970 i disposicions complementàries.
3. La gestió dels ingressos i despeses que figuren en els pressuposts
correspon al Consell Regulador.
Article 36
Acords
1. Els acords del Consell Regulador es notificaran als interessats. Això no
obstant, quan els esmentats acords no tinguin caràcter particular i afectin a una
pluralitat de persones o indústries relacionades amb l'elaboració de l'ensaïmada
de Mallorca es notificaran mitjançant circulars exposades a les oficines del
Consell, i es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Els acords i resolucions que adopti el Consell Regulador seran susceptibles de recurs davant del conseller d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
CAPÍTOL VII
INFRACCIONS, SANCIONS I PROCEDIMENT
Article 37
Base Legal
Totes les actuacions que sigui precís desenvolupar en matèria d'expedients
sancionadors s'ajustaran a les normes d'aquest Reglament; a la Llei 25/1970, de
2 de desembre, de l'Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols; al Decret
835/1972, de 23 de març, pel que s'aprova el seu Reglament; al Reial decret
1945/1983, de 22 de juny, que regula les infraccions i sancions en matèria de
defensa del consumidor i la producció agroalimentària; a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova
el reglament del procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma, per a l'exercici de la potestat sancionadora; així com a la resta de la legislació vigent que sigui d'aplicació.
Article 38
Tipus de sancions
1. Les infraccions al que es disposa en aquest Reglament i als acords del
Consell Regulador seran sancionades amb amonestament, multa, decomís de la
mercaderia, suspensió temporal en l'ús de la indicació geogràfica protegida o
baixa en el Registre d'aquesta, així tal com s'expressa en els articles següents i
s'especifica en el Manual de qualitat, sense prejudici de les sancions que per
contravenir la legislació general sobre la matèria, puguin ser imposades.
2. Les bases per a la imposició de multes es determinaran així tal com disposa l'article 120 del Decret 835/1972.
Article 39
Classificació de les infraccions
1. Segons disposa l'apartat 2 de l'article 129 del Decret 835/1972, les
infraccions comeses per les persones inscrites en el Registre de la denominació
es classifiquen, a efectes de la seva sanció, en la forma següent:
A) Faltes administratives. Se sancionaran amb amonestació o amb multes
de l'1 al 10 per 100 del valor de les mercaderies afectades.
Aquestes faltes són, en general, les inexactituds en les declaracions,
volants de circulació, llibres de registres, i altres documents de control que
garanteixin la qualitat i origen dels productes, i especialment, les següents:
a) Falsejar o ometre en les declaracions per a inscripció al Registre les
dades i/o comprovants que es necessitin.
b) No comunicar al Consell Regulador en el termini establert qualsevol
variació que afecti a les dades subministrades en el moment de la inscripció en
el Registre.
c) L'incompliment per omissió o falsedat de l'establert en l'article 23 d'aquest Reglament, en relació amb les declaracions d'elaboració i de moviment de

06-05-2003

15

les existències de productes.
d) Les restants infraccions al Reglament o als acords del Consell
Regulador, en la matèria a la qual es refereix en aquest apartat A).
B) Infraccions a l'establert en aquest Reglament o les seves disposicions
complementàries, i als acords del Consell Regulador sobre elaboració, característiques, conservació, etiquetatge, envasat, emmagatzematge i comercialització
del producte emparat. Se sancionaran amb multes del 2 al 20 per 100 del valor
de les mercaderies afectades, podent aplicar-se, a més, el decomís.
Aquestes infraccions són les següents:
a) L'incompliment de les normes vigents sobre pràctiques higièniques d'elaboració, conservació i transport.
b) Fer ús en l'elaboració d'ensaïmades emparades, d'ingredients diferents
dels autoritzats per l'article 7 d'aquest Reglament i especificats al Manual de
qualitat.
c) L'incompliment de les normes d'elaboració de l'ensaïmada que s'estableixen en aquest Reglament, o en les disposicions complementàries, que siguin
adoptades pel Consell Regulador.
c) No permetre o dificultar la recollida de mostres.
e) Qualsevol falta de col·laboració o destorb en les tasques de control i
inspecció.
f) Les restants infraccions al Reglament o als acords del Consell
Regulador, en matèria a la qual es refereix aquest apartat B).
C) Infraccions per ús indegut de la indicació geogràfica protegida o per
actes que puguin causar-li perjudici o desprestigi. Se sancionaran amb multes
que van des de 120,20 euros al doble del valor de la mercaderia o productes
afectats quan aquest superi l'esmentada quantitat, i amb el seu decomís.
Aquestes infraccions són les següents:
a) La utilització de marques, símbols o emblemes que facin referència a
la indicació geogràfica protegida o als noms protegits per ella, en la comercialització d'altres ensaïmades no protegides, així com les infraccions de l'article
20.
b) L’ús de la indicació geogràfica protegida en ensaïmades que no hagin
estat elaborades conforme a les normes establertes en la legislació vigent, en
aquest Reglament, o en les seves disposicions complementàries, i els acords
adoptats pel Consell Regulador en aquesta matèria, o que no reuneixin les característiques fisicoquímiques i organolèptiques que les caracteritzen.
c) L’ús de marques o etiquetes no aprovades pel Consell Regulador en
aquesta matèria.
d) La indeguda tinença, negociació o utilització dels documents, contraetiquetes, etiquetes, segells, publicitat i qualsevol altre material propi de la denominació, així com la seva falsificació.
e) Les infraccions a l'establert en l'article 21.
f) Efectuar l'elaboració, emmagatzematge, envasament i etiquetatge d'ensaïmades en locals que no siguin les instal·lacions inscrites autoritzades pel
Consell Regulador.
g) L'expedició, circulació o comercialització d'ensaïmades emparades en
porcions.
h) L'expedició, circulació o comercialització d'ensaïmades emparades
desproveïdes de l'etiqueta enumerada o mancades del mitjà de control establert
pel Consell Regulador.
L'impagat de les exaccions parafiscals a les quals es refereix l'article
35.1.1., per part dels subjectes passius de cada una de les esmentades exaccions.
j) En general, qualsevol acte que contravingui el disposat en aquest
Reglament o els acords del Consell Regulador, i que perjudiqui o desprestigiï la
denominació, o suposi l'ús indegut aquesta.
Article 40
Infraccions dels no inscrits
1. Les infraccions comeses per persones no inscrites en el Registre d'elaboradors del Consell Regulador són les següents:
a) Usar indegudament la indicació geogràfica protegida.
b) Utilitzar noms, marques, expressions, signes i emblemes que per la
seva identitat o similitud gràfica o fonètica amb els noms protegits per la indicació geogràfica protegida, o amb els signes o emblemes característics d'aquesta, puguin induir a confusió sobre la naturalesa o l'origen dels productes, sense
perjudici dels drets adquirits que siguin degudament reconeguts pels organismes
competents.
c) Emprar els noms protegits per la indicació geogràfica protegida, en etiquetes o propaganda de productes diferents al producte emparat, encara que
vagin precedits pel terme "tipus" o altres anàlegs.
d) Qualsevol acció que causi perjudici o desprestigi a la indicació geogrà-
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fica protegida o tendeixi a produir confusió en el consumidor respecte d'aquesta.
2. Aquestes infraccions es posaran en coneixement de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les autoritats competents perquè iniciïn les actuacions legals procedents.
Article 41
Gradació de les sancions
Per a l'aplicació de les sancions previstes en els articles anteriors es tindran en compte les següents normes:
1r. S'aplicaran en el seu grau mínim:
a) Quan es tracti de simples irregularitats en l'observança de les reglamentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no suposin
benefici especial per a l'infractor.
b) Quan s’esmenin els defectes en el termini assenyalat per a això pel
Consell Regulador.
c) Quan es provi que no ha existit mala fe.
2n. S'aplicaran en el seu grau mitjà:
a) Quan la infracció tingui transcendència directa sobre els consumidors o
suposi un benefici especial per a l'infractor.
b) Quan no s’esmenin els defectes en el termini assenyalat pel Consell
Regulador.
c) Quan la infracció es produeixi per una actuació negligent, amb la no
observança de les normes d'actuació expressament acordades pel Consell
Regulador.
d)En tots els casos en els quals no sigui procedent l'aplicació dels graus
mínim i màxim.
3r. S'aplicaran en el seu grau màxim:
a) Quan es produeixi reiteració en la negativa a facilitar informació, prestar col·laboració o permetre l'accés a la documentació exigida per aquest
Reglament o pels acords del Consell Regulador.
b) Quan es provi manifesta mala fe.
c) Quan de la infracció es derivin greus perjudicis per a la denominació,
els seus inscrits o els consumidors.
4t. En els casos de les infraccions tipificades en els punts 39 B) i 39 C),
es podrà aplicar la suspensió temporal de l'ús de la denominació o la baixa en el
Registre d’elaboradors.
La suspensió temporal, no superior a tres mesos, del dret a l'ús de la indicació geogràfica protegida portarà aparellada la suspensió del dret a certificats,
contraetiquetes i altres documents expedits pel Consell Regulador.
La baixa suposarà l'expulsió de l'infractor del Registre d’elaboradors del
Consell Regulador i com a conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la
denominació.
Article 42
Decomís de mercaderia
1. Podrà aplicar-se el decomís de les mercaderies com sanció única o
accessòria o el pagament de l'import del seu valor en cas que el decomís no sigui
possible.
2. En el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada sobre
la mercaderia retinguda, intervinguda o decomissada, s'estarà sotmès al que disposa l'article 435 del Codi penal.
3. Les multes hauran d'abonar-se dins del termini de quinze dies hàbils
immediats al de la seva notificació, així com l'import de les despeses de presa i
anàlisi de les mostres, si n'hi hagués. En cas contrari se serà procedent per la via
de constrenyiment.
Article 43
Reincidència
1. En el cas de reincidència, les multes seran superiors en un 50 per 100 a
les assenyalades en aquest Reglament, sense perjudici de les sancions que
puguin correspondre en virtut de la legislació vigent.
2. En el cas que el reincident cometés nova infracció les multes podran ser
elevades fins al triple de les assenyalades en aquest Reglament.
3. Es considerarà reincident l'infractor sancionat per infringir qualsevol
dels preceptes d'aquest Reglament l'any anterior.
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Article 44
Iniciació, instrucció i resolució d'expedients
1. La iniciació i instrucció dels expedients sancionadors correspondrà al
Consell Regulador quan l'infractor estigui inscrit en el Registre d’elaboradors, i
la seva resolució s'efectuarà per aquest quan la multa assenyalada no excedeixi
de 300,51 euros. En el cas de que la quantia de la sanció superi l'esmentat
import, la proposta de resolució es traslladarà a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. En el cas d'infraccions comeses contra el que disposa aquest
Reglament per empreses no inscrites en el Registre d'elaboradors del Consell
Regulador, correspondrà als òrgans de l'Administració de l'Estat o autonòmica
competents en la matèria la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients
corresponents.
3. En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell
Regulador hauran d'actuar com a instructor el secretari del Consell, i com a
secretari el lletrat del Consell o, en cas de no haver-n’hi, una persona al servei
d'aquest, assegurant en tot cas l'adequada separació entre les fases d'instrucció i
resolució d'acord amb la normativa vigent.
4. La decisió sobre el decomís definitiu de productes o destinació d'aquests correspondrà a qui tingui atribuïda la facultat de resoldre l'expedient conforme els apartats anteriors.
5. A efectes de determinar la quantia a què es refereix l'apartat 1 s'addicionarà a l'import de la multa el valor de la mercaderia decomissada.
6. En els casos que la infracció concerneixi a l'ús indegut de la indicació
geogràfica protegida i això impliqui una falsa indicació de procedència, el
Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i ulteriors sancions administratives pertinents, podrà acudir als tribunals, exercint les accions civils i
penals reconegudes en la legislació per a la protecció de la propietat industrial.
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Decret 40/2003, de 25 d’abril, pel qual es regula l'extracció de
Corall Vermell a les Aigües Interiors de les Illes Balears.
La Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, així com el Reial
decret 1997/1995, de 7 de desembre, que estableix mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i flora silvestres, inclouen, el corall vermell (Corallium rubrum), en la
llista de les espècies que poden ser sotmeses a una explotació regulada. Així
mateix, el Reglament (CEE) 1626/1994 del Consell, de 27 de juny, pel qual s’estableixen determinades mesures tècniques de conservació dels recursos pesquers a la Mediterrània, restringeix els instruments per a la recol·lecció del
corall als purament manuals.
L’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca, de dia 10 de maig de 1985,
regula la recollida del corall a les aigües interiors de l'arxipèlag Balear. Atès que
han transcorregut més de 15 anys des que es va establir aquesta normativa, i que
en aquest període les dades disponibles apunten a una disminució generalitzada
del recurs, almanco a la Mediterrània occidental, s'estima necessari revisar i
actualitzar aquesta, amb l'objecte de fixar unes zones concretes d'explotació,
així com un nombre determinat d'autoritzacions, per tenir un major control
sobre el recurs.
De conformitat amb el que estableix l'article 1 del Reglament (CE)
1626/1994, s'ha complert el tràmit de comunicació del projecte a la Comissió
Europea. Així mateix, en la tramitació d'aquesta disposició han estat consultades les entitats representatives del sector pesquer afectat.
Per això, a proposta del conseller d’Agricultura i Pesca, d'acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 25 d'abril de 2003,
DECRET
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquest Decret és la regulació de l’extracció del corall vermell
(Corallium rubrum) dins les aigües interiors de les Illes Balears.
Article 2
Exercici de l’activitat

