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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 19838
Decret 134/2000, de 22 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la denominació d’origen Pla i Llevant i del seu Consell
Regulador.
La zona del Pla i Llevant de Mallorca va ser reconeguda com a comarca
vitícola dins de la regió balear per Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i
Indústria de 2 de febrer de 1993, i inclosa en l’Ordre de 2 de juny de 1995
actualitzada per l’Ordre de 7 de gener de 1998. De llavors ençà, s’ha avançat en
la millora de la qualitat dels vins de la terra de l’esmentada comarca. Fruit
d’aquests treballs va ser la modificació de l’Ordre per la del dia 14 de maig de
1996 en la qual s’afegien diferents tipus de raïm que havien demostrat la seva
contribució a la millora dels vins elaborats en la zona. Transcorreguts sis anys des
de la creació de la zona i fixades les principals característiques dels vins allà
elaborats, el grup de vitivinicultors de la comarca vitícola Pla i Llevant de
Mallorca sol·licitaren a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria la
creació de la denominació d’origen Pla i Llevant com a culminació dels treballs
realitzats en la introducció dels vins en els circuits comercials i la tipificació
d’aquests, que són prou coneguts per l’especificitat i qualitat lligades a l’origen
de la seva zona de producció.
Per tot això, mitjançant el Decret 53/1999, de 30 d’abril, es creà, amb
caràcter provisional, la denominació d’origen Pla i Llevant i se’n designaren els
membres del Consell Regulador Provisional, la principal comesa del qual era la
redacció del reglament per establir les condicions que han de tenir les vinyes i els
vins per a poder ser emparats per la denominació d’origen Pla i Llevant.
Havent estat redactat l’esmentat Reglament i una vegada estudiades les
observacions realitzades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pel
que fa referència a determinats punts del seu articulat, a proposta del conseller
d’Agricultura i Pesca, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la seva
sessió del dia 22 de setembre de 2000,

D’acord amb el que es disposa en la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de
l’estatut de la vinya, del vi i dels alcohols, i en el seu Reglament, aprovat pel
Decret 835/1972, de 23 de març, així com en el Reial decret 157/1988, de 22 de
febrer, modificat pel Reial decret 1906/1995, de 24 de novembre, pels quals
s’estableix la normativa a què han d’ajustar-se les denominacions d’origen i les
denominacions d’origen qualificades de vins i els seus respectius reglaments, i
el Reglament (CEE) 823/87, de 16 de març de 1987, sobre els vins de qualitat
produïts en regions determinades, queden protegits amb la denominació d’origen
Pla i Llevant els vins que, verificant les característiques definides en aquest
Reglament, compleixin en la seva producció, elaboració i comercialització tots
els requisits exigits en aquest, el Reglament (CE) 1493/1999 del Consell de 17
de maig a la seva entrada en vigor, i en la legislació vigent que els afecti.
Article 2
1. La protecció atorgada per aquesta denominació d’origen s’estén a la
menció Pla i Llevant i als noms dels termes municipals que componen les zones
de producció, d’acord amb el que es disposa en els articles 81 i següents de la Llei
25/1970 i altra legislació aplicable. Així mateix, l’esmentada protecció s’estén
a les expressions de les mencions geogràfiques citades realitzades en qualsevol
idioma.
2. Queda prohibit l’ús, en altres vins no emparats per la denominació, de
noms, marques, termes, mencions i signes que per la seva similitud fonètica o
gràfica amb els protegits poden induir a confusió amb els que són objecte
d’aquesta reglamentació, fins i tot en el cas que vagin precedits dels termes
«tipus», «estil», «embotellat a», «amb bodega a» o altres semblants.
Article 3
La defensa de la denominació d’origen Pla i Llevant, l’aplicació del seu
Reglament, la vigilància del compliment d’aquest, així com el foment i el control
de la qualitat dels vins emparats, queden encomanats al Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Pla i Llevant, a la Conselleria d’Agricultura i Pesca i al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves respectives
competències.
CAPÍTOL II
De la producció

DECRET
Article 4

Article únic
S’aprova la modificació del Reglament de la denominació d’origen Pla i
Llevant i del seu Consell Regulador que s’inclouen com a annex del present
Decret.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Agricultura i Pesca per a dictar les disposicions
necessàries per al desenvolupament d’aquest Decret que entra en vigor l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició final segona
Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la ratificació del
present Reglament a l’efecte de la seva promoció i defensa en l’àmbit nacional
i internacional.
Palma, 22 de setembre de 2000.
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

ANNEX
REGLAMENT DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN PLA I LLEVANT
I DEL SEU CONSELL REGULADOR
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
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1. La zona de producció de la denominació d’origen Pla i Llevant està
constituïda pels terrenys ubicats en els termes municipals que se citen en l’apartat
2 d’aquest article, i que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció
de raïm de les varietats que s’indiquen en l’article 5è amb la qualitat necessària
per a produir vins de les característiques específiques dels protegits per la
denominació.
2. Illa de Mallorca. Termes municipals d’Algaida, Ariany, Artà, Campos,
Capdepera, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, Montuïri, Muro,
Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Sineu
i Vilafranca de Bonany.
3. La qualificació dels terrenys a efectes de la seva inclusió en la zona de
producció la realitzarà el Consell Regulador i hauran de quedar delimitats en la
corresponent documentació cartogràfica.
Article 5
1. L’elaboració de vins emparats es realitzarà amb raïm de les varietats
següents:
Blanques: Moscatell, Premsal blanc, Macabeu, Parellada i Chardonnay
Negres: Callet, Fogoneu, Tempranillo, Manto Negro, Monestrell, Cabernet
Sauvignon i Merlot.
2. Es consideren varietats principals: Moscatell, Chardonnay, Tempranillo
i Cabernet Sauvignon i el Consell Regulador podrà fixar límits de superfície de
noves plantacions amb altres varietats autoritzades, en relació amb les necessitats.
3. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears el marc en el qual haurà de realitzar-se
l’experimentació vitícola, com també que siguin autoritzades noves varietats
que, amb els assaigs previs i les experiències convenients, es comprovi que
produeixen mostos de qualitat, aptes per a l’elaboració de vins emparats,
determinant en cada cas la inclusió d’aquestes com a varietat autoritzada.
Article 6
1. Amb caràcter general les pràctiques culturals tendiran a optimitzar la
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qualitat de les produccions.
2. La densitat de plantació serà com a màxim 5.000 ceps per hectàrea i la
mínima 2.500 ceps per hectàrea.
3. La formació i conducció dels ceps podrà efectuar-se en forma de vas o
d’espatllera.
4. El nombre màxim de botons productors per hectàrea en atenció a la
densitat de plantació serà de 40.000, excepte en les varietats Chardonnay,
Cabernet Sauvignon i Merlot que podrà ser de 60.000 botons per hectàrea.
5. La poda en vas es realitzarà deixant un màxim de 14 botons distribuïts
en un màxim de set brocades. La poda en espatllera podrà realitzar-se pel sistema
de cordó o doble cordó amb una càrrega màxima de 16 botons distribuïts en vuit
brocades i en el sistema de vara i brocada la càrrega es distribuirà en una o dues
vares i una o dues brocades amb un màxim de 20 botons vists per cep.
6. Malgrat l’anterior, el Consell Regulador podrà proposar noves pràctiques
culturals, labors, etc. que constitueixin avanços en la tècnica vitícola, si es
comprova que no afecten desfavorablement la qualitat del raïm o del vi produït,
la qual cosa requerirà la prèvia autorització de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca.
7. En funció de les condicions climatològiques que puguin donar-se en
determinades campanyes, el Consell Regulador podrà autoritzar el reg de les
vinyes inscrites, assenyalant les modalitats i les condicions del desenvolupament
de l’esmentada pràctica.
Article 7
1. La verema es realitzarà amb el major esment, dedicant exclusivament a
l’elaboració dels vins protegits el raïm sa amb el grau de maduresa necessari.
Respecte a la graduació alcohòlica volumètrica natural mínima, serà del 10 por
100 en volum per a les varietats blanques i 10,5 por 100 en volum per a les
varietats negres.
Per a cada campanya, el Consell Regulador podrà dictar les normes
necessàries tendents a aconseguir optimitzar la qualitat.
2. En campanyes excepcionals, el Consell Regulador podrà proposar, per
a les varietats negres, la modificació de les graduacions mínimes fixades en
l’apartat anterior, ja sigui per al conjunt de la zona de producció o per a
determinats municipis, respectant el que es disposa en la legislació vigent en la
matèria, però, en aquest cas, no podrà aplicar-se l’apartat 2 de l’article 8è d’aquest
Reglament als titulars de vinyes inscrits afectats.
3. El Consell Regulador podrà determinar la data d’iniciació de la verema
i acordar les normes sobre el ritme de recol·lecció, a fi de que aquesta s’efectuï
en consonància amb la capacitat d’absorció de les bodegues, així com el transport
i tipus d’envàs utilitzat per al transport del raïm veremat, perquè aquell s’efectuï
sense deteriorament de la qualitat del raïm.
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2. Per a l’extracció del most de raïm fresc en elaboracions en verge o del
vi de les pinyolades de raïm fermentat, en l’elaboració en negre, en el procés
d’obtenció de productes aptes per a ser protegits per la denominació d’origen Pla
i Llevant, sols podran ser autoritzats sistemes mecànics que en el seu funcionament
no danyin o dislacerin els components sòlids del raïm. Queda prohibida la
utilització de màquines exprimidores d’acció centrífuga d’alta velocitat.
3. En l’elaboració de vins de la denominació d’origen Pla i Llevant no es
podran utilitzar pràctiques de preescalfament del raïm, o escalfament dels mostos
o dels vins en presència de les pinyolades, tendents a forçar l’extracció de matèria
colorant.
Article 11
En la producció del most se seguiran les pràctiques tradicionals, aplicades
amb una moderna tecnologia orientada cap a la millora de la qualitat dels vins.
S’aplicaran pressions adequades per a l’extracció del most del vi i la seva
separació de les pinyolades, de forma que el rendiment no sigui superior a 70
litres de most per cada 100 quilograms de raïm. Les fraccions de most o vi
obtingut amb pressions inadequades no podran en cap cas ser utilitzades per a
l’elaboració de vins protegits. El límit de litres de most o vi per cada 100
quilograms de verema podrà ser modificat excepcionalment en determinades
campanyes pel Consell Regulador, per pròpia iniciativa o a petició dels elaboradors
interessats, efectuada amb anterioritat a la verema, amb els assessoraments previs
i les comprovacions necessàries sense que en cap cas pugui superar el 74% de
most o vi per cada 100 kg de raïm.
Article 12
L’elaboració de vins del Pla i Llevant ha de realitzar-se en bodegues
enclavades dins de la zona de producció que s’indica en l’article 4t d’aquest
Reglament.
Article 13
1. La zona de criança dels vins de la denominació d’origen Pla i Llevant està
integrada pels termes municipals que componen la seva zona de producció.
2. En els vins emparats per la denominació d’origen Pla i Llevant que se
sotmetin a criança, la duració mínima del procés serà de dos anys naturals, dels
quals sis mesos, almenys, estaran en envasos de fusta de roure de capacitat
màxima de 1.000 litres. Quant a les condicions i característiques que han de tenir
els vins del Pla i Llevant per a oferir els qualificatius de Reserva i Gran Reserva
i altres indicacions de qualitat, s’estarà al que es disposa a l’apartat 2 de l’article
8 de l’RD 157/88.

Article 8

CAPÍTOL IV
Característiques i classificació dels vins

1. La producció màxima admesa per hectàrea serà de:
Article 14
Varietats blanques: 11.000 kg excepte Chardonnay que serà de 7.000 kg.
Varietats negres: 10.000 kg excepte Cabernet Sauvignon i Merlot que serà
de 9.000 kg.

1. Els tipus de vi emparats per la denominació d’origen Pla i Llevant són:
Tipus

2. Aquest límit podrà ser modificat en determinades campanyes pel
Consell Regulador, a iniciativa pròpia o a petició dels viticultors interessats,
efectuada amb anterioritat a la verema, amb assessoraments previs i comprovacions
necessàries. En cas que aquesta modificació es produeixi, aquesta no podrà
superar el 25 per cent.
3. El raïm procedent de parcel·les, els rendiments de les quals siguin
superiors al límit autoritzat, no podrà ser utilitzat en l’elaboració de vins protegits
per aquesta denominació, i el Consell Regulador haurà d’adoptar les mesures de
control necessàries per a assegurar el compliment d’aquest precepte.
Article 9
No s’admetrà la inscripció en el Registre de Vinyes de les plantacions
mixtes que en la pràctica no permetin una absoluta separació en la verema de les
diferents varietats.
CAPÍTOL III
De l’elaboració i la criança
Article 10
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, el most i el vi, el
control de la fermentació i el procés tendiran a obtenir productes de màxima
qualitat, mantenint els caràcters tradicionals dels tipus de vins emparats per la
denominació d’origen.

Blancs
Rosat
Negres
Vins de licor
Vins d’agulla
Escumosos

Graduació alcohòlica
adquirida mínima
10,5
10,5
11
15
10
11

2. Tots els vins produïts d’acord amb aquest Reglament, per a poder ser
emparats, han de sotmetre’s a examen analític i organolèptic d’acord amb el que
s’estableix a l’article 13 del Reglament (CEE) 823/1987 i a l’article 10 del Reial
decret 157/1988.
3. Els vins de l’any, així com els sotmesos a envelliment, han de presentar
les qualitats organolèptiques i enològiques característiques d’aquests, especialment
pel que fa a color, aroma i sabor. Els vins que per qualsevol causa a judici del
Consell Regulador no hagin adquirit aquestes característiques, no podran ser
emparats per la denominació d’origen Pla i Llevant i seran desqualificats de la
forma que es preceptua a l’article 16.
4. En l’obtenció del vi de licor, el vi base, abans de procedir a l’apagat, ha
de tenir un grau alcohòlic volumètric natural no inferior al 12% i un contingut
mínim en sucres residuals de 55 grams per litre.
5. Podrà indicar-se el nom d’una varietat autoritzada, quan els vins hagin
estat elaborats, com a mínim, amb un 85 per cent de raïm de la corresponent
varietat.
6. La indicació «collita», «anyada», «verema», o altres equivalents,
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s’aplicarà, exclusivament, als vins elaborats amb raïm recol·lectat en l’any que
es mencioni en la indicació i que no hagin estat mesclats amb vins d’altres
collites. A efectes de corregir les característiques dels mostos o vins de determinada collita, es permetrà la seva mescla amb les altres, sempre que el volum de
most o vi de la collita a què es refereixi la indicació hi entri a formar part en una
proporció mínima del 85 per 100.
7. Els vins d’agulla són els obtinguts a partir de raïm de les varietats
autoritzades, sotmeses a una segona fermentació per addició d’una quantitat de
sucre no superior a 20 grams per litre segons el que es disposa al R(CEE) 822/
87 del Consell.
8. Els vins escumosos s’elaboraran segons el mètode tradicional a partir de
vi blanc o rosat i han de complir el que estableixen els reglaments (CEE) 2332/
92 i 2333/92 de 13 de juliol.
Article 15
1. Els vins emparats han de ser sotmesos a les determinacions analítiques
segons el que es disposa a l’article 13 del R(CEE) 823/87. Els valors màxims
d’aquests paràmetres seran fixats per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
2. L’acidesa total mínima en tots els vins emparats serà de 4,5 grams per
litre d’àcid tartàric.
3. Els VCPRD no podran sobrepassar els límits màxims d’anhídrid sulfurós
total (expressat en mil·ligrams per litre) que s’indiquen a continuació:
- Vins blancs i rosats secs: 180
- Vins negres secs: 140
- Vins blancs i rosats amb més de 5 grams /litre de sucre: 240
- Vins negres, amb més de 5 grams/litre de sucre: 180
4. En els vins escumosos, el grau alcohòlic volumètric total dels vins base
destinats a la seva elaboració no podrà ser inferior a 9,5%. El grau alcohòlic
volumètric adquirit, inclòs l’alcohol que contengui el licor d’expedició que hagi
pogut afegir-se, no serà inferior a l’11% vol.
5. Vins d’agulla, sobrepressió no inferior a 1 bar ni superior a 2,5 a 20ºC.
6. Vins escumosos, sobrepressió igual o superior a 3 bars a 20ºC.
Article 16
1. Tots els vins elaborats en les bodegues inscrites, per a poder fer ús de la
denominació d’origen Pla i Llevant, han de superar un procés de qualificació
d’acord amb el que es disposa al Reglament (CEE) 823/87 del Consell, de 16 de
març, pel qual s’estableixen disposicions específiques relatives als vins de
qualitat produïts en regions determinades, i en el Reial decret 157/1988, de 22 de
febrer, pel qual s’estableix la normativa a què han d’ajustar-se les denominacions
d’origen i les denominacions d’origen qualificades de vins i els seus respectius
reglaments.
2. El procés de qualificació s’efectuarà per cada partida o lot homogeni i
ha de ser realitzat pel Consell Regulador.
Constarà d’un examen analític i un examen organolèptic, que donarà lloc
a la qualificació, desqualificació o emplaçament de la partida.
3. Els vins qualificats han de mantenir les qualitats organolèptiques
característiques d’aquests, en especial, pel que fa a color, aroma i sabor. En cas
que es detecti alguna alteració en aquestes característiques en detriment de la
qualitat, o que en la seva elaboració s’incompleixin els preceptes d’aquest
Reglament o els establerts en la legislació vigent, el vi serà desqualificat pel
Consell Regulador, la qual cosa implicarà la pèrdua del dret a l’ús de la
denominació.
Es considerarà igualment com desqualificat qualsevol vi obtingut per la
mescla amb altre prèviament desqualificat.
4. La desqualificació dels vins podrà ser realitzada pel Consell Regulador
en qualsevol fase de la seva elaboració en l’interior de la zona de producció.
A partir de la iniciació de l’expedient de desqualificació, el vi haurà de
romandre en envasos perfectament identificats i retolats sota el control de
l’esmentat Consell. Per fer qualsevol transvasament o trasllat del vi serà necessari
posar-ho en coneixement del Consell Regulador amb l’antelació suficient perquè
pugui prendre les mesures de control que estimi convenients.
CAPÍTOL V
Registres
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c) Registre de Bodegues d’Emmagatzemament
d) Registre de Bodegues d’Embotellament
2. Per a poder optar a inscriure’s en els registres esmentats en el paràgraf
anterior, serà necessari que tant les vinyes com les bodegues estiguin situades en
la zona de producció definida a l’article 4.1 d’aquest Reglament.
3. Les sol·licituds d’inscripció s’han d’adreçar al Consell Regulador,
adjuntant les dades, la documentació i els comprovants que en cada cas siguin
requerits per les disposicions i normes vigents, en els impresos de què disposarà
el Consell Regulador.
Una vegada formulada la petició, les parcel·les o bodegues han de ser
inspeccionades pel personal tècnic que designi el Consell Regulador, amb la
finalitat de comprovar les seves característiques i si compleixen les condicions
exigides per aquest Reglament.
4. El Consell Regulador denegarà, de forma motivada, les inscripcions que
no s’ajustin al que es preceptua en aquest Reglament.
5. La inscripció en aquests registres no eximeix els interessats de l’obligació
d’inscriure’s en aquells altres que, amb caràcter general, estiguin establerts en la
legislació vigent, i especialment en el Registre d’Indústries Agroalimentàries i
en el d’Embotelladors i Envasadors, si n’és el cas, cosa que s’haurà d’acreditar
amb anterioritat a la inscripció en els registres del Consell Regulador.
Article 18
1. En el Registre de Vinyes únicament podran inscriure’s aquelles situades
en la zona de producció i el raïm de les quals pugui ser destinat a l’elaboració dels
vins protegits.
2. En la inscripció figurarà el nom del propietari i, en el seu cas, el de l’amo,
amitger, arrendatari o qualsevol altre titular de drets real o personal que el faculti
per a l’explotació de les vinyes; el nom de la vinya, lloc, paratge i terme municipal
en què estigui situada; referència cadastral de cada parcel·la, superfície en
producció, marc de plantació, varietat o varietats, així com els seus portaempelts,
edat de la vinya i totes les dades que siguin necessàries per a la seva correcta
classificació i localització.
3. Amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’adjuntar plànol o croquis detallat,
segons determini el Consell Regulador, de les parcel·les objecte d’aquesta, que
permetin identificar la seva situació, i l’autorització de plantació expedida per
l’òrgan competent o documentació equivalent.
4. El Consell Regulador lliurarà als viticultors inscrits credencial de
l’esmentada inscripció.
5. La sol·licitud d’inscripció en el Registre de Vinyes és voluntària, a
l’igual que la seva corresponent baixa en aquest, i és necessari complir les
obligacions pendents amb el Consell Regulador. Una vegada produïda aquesta,
hauran de transcórrer quatre anys naturals abans que la vinya en qüestió pugui
tornar a inscriure’s, llevat de canvi de titularitat degudament documentat.
Article 19
1. En el Registre de Bodegues d’Elaboració s’inscriuran totes les que
estiguin situades en la zona de producció, vinifiquin raïm procedent de vinyes
inscrites i els vins de les quals puguin optar a l’ús de la denominació d’origen,
i que compleixin tots els requisits que estipula aquest Reglament.
2. En la inscripció figurarà la denominació o raó social de l’empresa,
domicili legal d’aquesta, localitat i municipi on estiguin situades les seves
instal·lacions, número, capacitat dels envasos i maquinària, sistema d’elaboració
i altres dades necessàries per a la deguda identificació i catalogació de la bodega;
a més a més de la inscripció registral, informació fiscal i nom del gerent o
responsable, en el cas de societats.
En el cas que l’empresari no sigui propietari dels locals, es farà constar,
acreditant documentalment aquesta circumstància i el títol d’ús, així com la
identitat del propietari.
3. Amb la sol·licitud d’inscripció s’adjuntarà un plànol o croquis acotat, a
escala convenient, on es reflecteixin tots els detalls de construcció i instal·lacions.
Article 20
En el Registre de Bodegues d’Emmagatzemament s’inscriuran totes les
que, situades en la zona de producció, es dediquin exclusivament a
l’emmagatzemament de vins emparats per la denominació d’origen Pla i Llevant.
Article 21

Article 17
1.- El Consell Regulador durà els registres següents:
a) Registre de Vinyes.
b) Registre de Bodegues d’Elaboració

En el Registre de Bodegues Embotelladores s’inscriuran totes les que,
situades en la zona de producció, es dediquin a l’embotellament i la
comercialització de vi degudament etiquetat i emparat per la denominació
d’origen Pla i Llevant. En la inscripció figuraran a més a més les dades
corresponents a la instal·lació i la maquinària d’estabilització i embotellament,
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com també la superfície i la capacitat d’aquestes.
Article 22
1. Per a la vigència de les inscripcions en els corresponents registres serà
indispensable complir en tot moment els requisits que imposi el present capítol,
i s’haurà de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les
dades subministrades en la inscripció quan aquella es produeixi. En conseqüència,
el Consell Regulador podrà suspendre o revocar les inscripcions sempre que els
titulars d’aquestes no s’atenguin a tals preceptes.
2. El Consell Regulador efectuarà inspeccions periòdiques per a comprovar
l’efectivitat del que es disposa en el present capítol, i queda facultat per a adoptar
les mesures necessàries.
3. Totes les inscripcions en els diferents registres de bodegues seran
voluntàries i es renovaran cada quatre anys en la forma que determini el Consell
Regulador.
CAPÍTOL VI
Drets i obligacions
Article 23
1. Únicament les persones físiques o jurídiques que tenguin inscrites les
seves vinyes o instal·lacions en els registres indicats a l’article 17 podran produir
raïm amb destinació a l’elaboració de vins emparats per la denominació d’origen
Pla i Llevant, o elaborar, emmagatzemar o embotellar vins que hagin de ser
protegits per aquesta.
2. Solament es podrà aplicar la denominació d’origen Pla i Llevant als vins
procedents de bodegues inscrites als registres corresponents, produïts i elaborats
d’acord amb les normes exigides per aquest Reglament i que compleixin les
condicions analítiques i organolèptiques que hagin de caracteritzar-los.
3. El dret a l’ús de la denominació d’origen Pla i Llevant i els seus símbols,
anagrames o logotip, en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és
exclusiu de les firmes inscrites en els registres del Consell Regulador.
4. Tota persona física o jurídica inscrita en algun dels esmentats registres
resta obligada al compliment de les disposicions d’aquest Reglament i de les
normes i acords que dins de les seves competències dictin la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell
Regulador, així com a satisfer les exaccions que els corresponguin.
Article 24
1. Les persones físiques o jurídiques que tenguin inscrites vinyes o
bodegues sols podran tenir emmagatzemats els seus raïm, mostos i vins en els
terrenys o locals declarats en els registres, i en cas contrari perdran el dret a la
denominació.
2. En les bodegues inscrites en els diferents registres del Consell Regulador
que es tracten en l’article 17 d’aquest Reglament no podrà realitzar-se l’elaboració,
emmagatzemament o manipulació de raïm, mostos o vins obtinguts de raïm
procedents de superfícies vitícoles situades fora de la zona de producció de la
denominació d’origen Pla i Llevant.
3. No obstant l’anterior, en les esmentades bodegues inscrites es podrà dur
a terme la recepció de raïm, l’elaboració i l’emmagatzemament dels vins que
procedeixin de la zona de producció, encara que no procedeixin de vinyes
inscrites, sempre que aquestes operacions, així com la manipulació i
l’emmagatzemament dels productes obtinguts es realitzi de forma separada dels
que optin a ser emparats per la denominació.
4. Durant la campanya 1999-2000 el Consell Regulador podrà autoritzar
la inscripció d’aquelles bodegues que realitzin l’elaboració, emmagatzemament
o manipulació de vins procedents de fora de la zona de producció de la
denominació d’origen Pla i Llevant. Durant aquest període s’establirà pel
Consell Regulador un sistema de vigilància i control per a aquestes bodegues les
quals queden obligades al compliment d’aquest Reglament. La inscripció en les
esmentades circumstàncies no podrà mantenir-se a partir de l’1 de setembre del
2000.
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Article 26
1. En les etiquetes dels vins embotellats figurarà sempre de forma destacada la menció Pla i Llevant, Denominació d’Origen, i, optativament, el seu
logotip, a més a més de les dades que amb caràcter general es determinen en la
legislació aplicable.
2. Les mencions en l’etiquetatge relatives a varietats de vinya, any de
collita i altres facultatives s’ajustaran al que es disposa en aquest Reglament i en
la legislació vigent que els afecti.
3. Abans de la posada en circulació d’etiquetes, aquestes hauran de ser
autoritzades pel Consell Regulador, als efectes que s’indiquen en aquest
Reglament. Serà denegada l’aprovació d’aquelles etiquetes que per qualsevol
causa puguin donar lloc a confusió al consumidor, com també podrà ser revocada
l’autorització d’una ja concedida anteriorment si en varien les circumstàncies de
la firma propietària, després d’audiència amb l’interessat, tot això sense perjudici
de les competències que corresponguin a altres institucions en matèria de
supervisió de l’incompliment de les normes generals d’etiquetatge.
4. Tots els envasos en els quals s’expedeixin els vins amb destinació al
consum aniran proveïts de precintes de garantia, etiquetes o contraetiquetes
numerades expedides pel Consell Regulador, que hauran de ser col·locades en la
pròpia bodega d’acord amb la manera que determini el Consell Regulador, i
sempre de forma que no es permeti una segona utilització.
5. En el cas d’embotellats per encàrrec, hi haurà de figurar sempre el nom
o raó social de l’embotellador, sense que s’admeti per als vins protegits per
aquesta denominació d’origen la seva substitució pel número de Registre
d’Embotelladors i Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques.
6. El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de
la denominació d’origen Pla i Llevant, amb aprovació prèvia de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
7. Així mateix, el Consell Regulador podrà fer obligatori que en l’exterior
de les bodegues inscrites, i en lloc destacat, figuri una placa identificativa que
reprodueixi el logotip de la denominació.
Article 27
1. Tota expedició de raïm most, vi o qualsevol altre producte del raïm o
subproducte de la vinificació que tengui lloc entre firmes inscrites, encara que
pertanyin a la mateixa raó social, haurà d’anar acompanyada de la documentació
establerta per la normativa vigent en cada moment.
2. Almenys, i conforme a l’article 5 del Reial decret 323/1994, de 28 de
febrer, l’expedidor comunicarà prèviament al Consell Regulador qualsevol
expedició, perquè aquest faci constar obligatòriament la certificació d’origen en
el document d’acompanyament.
3. El que estableixen els punts anteriors serà exigible també en el cas
d’expedició de raïm most, vi o qualsevol altre producte del raïm o subproducte
de la vinificació, que tengui lloc d’una firma inscrita a una altra no inscrita.
Article 28
1. L’elaboració i l’embotellament dels vins emparats per la denominació
d’origen Pla i Llevant hauran de ser realitzats exclusivament en les bodegues
inscrites autoritzades pel Consell Regulador.
2. Els vins emparats per aquesta denominació únicament poden circular
entre bodegues inscrites i ser expedits per aquestes al consum en els tipus
d’envasos que no perjudiquin la seva qualitat i prestigi, prèviament aprovats per
la Conselleria d’Agricultura i Pesca a proposta del Consell Regulador.
Els envasos han de ser de vidre, de les capacitats autoritzades per la Unió
Europea, amb exclusió expressa de la gamma d’un litre.
Article 29
El Consell Regulador controlarà en cada campanya les quantitats de vins
emparats per la denominació que podran ser expedits per cada firma inscrita en
els registres de bodegues, d’acord amb la producció de raïm pròpia o adquirida,
entrades de most o vins d’altres firmes inscrites i existències de campanyes
anteriors.

Article 25
Article 30
Les marques, símbols, emblemes, llegendes publicitàries, o qualsevol altre
tipus de propaganda que s’empri, aplicats als vins protegits per la denominació
d’origen Pla i Llevant, no podran ser utilitzats en la comercialització d’altres vins
o begudes derivades del vi.
Excepcionalment, quan el Consell Regulador, a petició de l’interessat,
entengui que l’aplicació d’aquests noms en altres begudes derivades del vi no
pugui causar perjudici als vins emparats, elevarà la proposta sobre la seva
aplicació a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

El Consell Regulador facilitarà a les persones físiques o entitats inscrites
en el Registre de Vinyes un document o carta de viticultor en el qual s’expressi
la superfície de vinyes inscrites, amb desagregació de varietats, així com la
producció màxima admissible per a cada campanya. Es podran establir altres
dades que es considerin necessàries, amb l’objecte d’una millor identificació i
control. L’esmentat document anirà acompanyat de talonari amb matriu, del qual
el viticultor, una vegada cobert amb les dades requerides, lliurarà un exemplar
a la bodega d’elaboració i/o embotellament inscrita receptora de la corresponent
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partida de raïm, en el moment del seu lliurament o acompanyant el transport, als
efectes de justificar el seu origen.
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Article 35
1. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant estarà
constituït per:

Article 31
1. Per a controlar la producció, elaboració i existències així com les
qualitats, tipus i tot el que sigui necessari per a poder acreditar la qualitat i l’origen
dels vins, les persones físiques o jurídiques titulars de vinyes i bodegues estaran
obligades a presentar al Consell Regulador les declaracions següents:
a) Totes les firmes inscrites en el Registre de Vinyes han de presentar una
vegada finalitzada la verema, i en tot cas abans del 30 de novembre de cada any,
declaració de la collita obtinguda en cada una de les parcel·les de vinya inscrites,
indicant la destinació del raïm i, en cas de venda, el nom del comprador i el seu
domicili. Si es produeixen distintes varietats de raïm haurà de declarar-se la
quantitat de cada una. Les agrupacions de viticultors podran tramitar en un sol
document l’esmentada declaració adjuntant una relació amb els noms, quantitats
i altres dades corresponents a cada soci.
b) Tots els inscrits en el Registre de bodegues d’elaboració han de declarar,
abans del 30 de novembre de cada any, la quantitat de most i vi obtingut
especificant els diversos tipus que elaborin. Serà obligatori consignar la
procedència del raïm i, en el cas de venda durant la campanya de verema, la
destinació dels productes que s’expedeixin, indicant el destinatari i la quantitat.
Mentre hi hagi existències de producte, hauran declarar mensualment al Consell
Regulador les sortides que es produeixin.
c) Tots els inscrits en el Registre de bodegues embotelladores han de
presentar, dins dels deu primers dies de cada mes, una declaració d’entrades i
sortides de productes emparats durant el mes anterior, indicant la procedència
dels vins adquirits. En tot cas es distingirien els diferents tipus de vi.
2. Les obligacions fixades en l’apartat anterior no eximeixen els interessats
de l’obligació de fer les declaracions existències, producció i elaboració que
s’exigeixen amb caràcter general en la Reglamentació de la Unió Europea.
3. El Consell Regulador establirà els mitjans de control adequats per a
garantir l’exclusiva entrada en les bodegues inscrites de la producció provinent
de les vinyes de la zona de producció.
CAPÍTOL VII
Del Consell Regulador
Article 32
1. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant és un
organisme dependent de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb caràcter d’òrgan desconcentrat i amb
atribucions decisòries en totes les funcions que se li encomanen en aquest
Reglament, d’acord amb el que determina l’article 87 de la Llei 25/1970, de 2 de
desembre, de l’estatut de la vinya, del vi i dels alcohols.
2. El seu àmbit de competència, sense perjudici de l’establert a l’article 34,
estarà determinat:
a) Pel que fa al territori, per la zona de producció d’aquesta denominació
d’origen, definida a l’article 4.2.
b) Pel que fa als productes, pels protegits per la denominació en qualsevol
de les seves fases de producció, elaboració, circulació i comercialització.
c) Pel que fa a les persones, per les inscrites en els diferents registres.
Article 33
1. És missió principal del Consell Regulador aplicar els preceptes d’aquest
Reglament i vetllar-ne pel compliment, per la qual cosa exercirà les funcions que
se li encomanen en l’ordenament jurídic vigent, així com les que expressament
s’indiquen en l’articulat d’aquest Reglament.
2. Des de l’aspecte socioeconòmic de defensa dels interessos del sector, el
Consell Regulador afavorirà les iniciatives per a l’establiment d’acords col·lectius
entre viticultors i titulars de bodegues inscrites en els corresponents registres
d’aquesta denominació.
Article 34
El Consell Regulador podrà, si així es considera oportú, vigilar el moviment
de raïms, mostos i vins no protegits per la denominació d’origen Pla i Llevant que
s’elaborin, embotellin, comercialitzin o transitin dins de la zona de producció,
informant de les irregularitats detectades a la Conselleria d’Agricultura i Pesca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de la intervenció
dels organismes competents en l’esmentat control.

a) Un president.
b) Un vicepresident.
c) Quatre vocals en representació del sector vitícola.
Aquests vocals seran titulars de vinyes inscrites en el Registre de Vinyes
del Consell Regulador, i han d’estar representats tant els viticultors individuals
com els adherits a cooperatives i societats agràries de transformació.
d) Quatre vocals en representació del sector vinícola.
Aquests vocals seran titulars de bodegues inscrites en els corresponents
registres del Consell Regulador.
2. La Direcció General d’Agricultura designarà els funcionaris que hagin
de prestar assistència tècnica al Consell Regulador en les seves reunions, els quals
assistiran a les seves sessions en condició d’assessors.
3. El president i el vicepresident seran nomenats, a proposta dels vocals
electes, pel conseller d’Agricultura i Pesca.
El president i el vicepresident pertanyeran a sectors distints.
4. Per cada un dels vocals dels sectors vitícola i vinícola del Consell
Regulador es designarà un suplent, elegit en la mateixa forma que el titular.
5. Els vocals del Consell Regulador seran renovats cada quatre anys i
podran ser reelegits.
6. En cas de cessament d’un vocal, per qualsevol causa legal, la seva vacant
serà coberta pel substitut en la forma establerta. El nou vocal romandrà en el
càrrec fins que tengui lloc la següent renovació del Consell Regulador.
7. El termini per a la presa de possessió dels vocals serà com a màxim d’un
mes, a partir de la data de la seva proclamació.
8. Causarà baixa el vocal que, durant el període de vigència del seu càrrec,
sigui sancionat per infraccions greus en les matèries que regula aquest Reglament,
ja sigui personalment o ja sigui la firma a la qual representi. Igualment, causarà
baixa per absència injustificada a dues sessions consecutives o tres alternes en
l’any, o per causar baixa en els registres del Consell Regulador, o per perdre la
seva vinculació amb el sector que el va elegir o amb la raó social a la qual pertanyi.
Article 36
Els vocals, elegits en la forma que es determina en l’article anterior, hauran
d’estar vinculats als sectors que representen, ja sigui directament o ja sigui per
ser representants de les societats que es dediquin a les activitats aquí regulades.
Una mateixa persona física o jurídica, inscrita en diversos registres del Consell
Regulador, no podrà tenir en aquest representació doble.
Article 37
1. Al president li correspon:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació podrà delegarla de manera expressa, en els casos en què sigui necessari.
b) Complir i fer complir les disposicions legals i reglamentàries.
c) Administrar els ingressos i fons del Consell Regulador i ordenar els
pagaments, d’acord amb les decisions preses pel Ple.
d) Convocar i presidir les sessions del Consell Regulador, fixar l’ordre del
dia, sotmetent a la seva decisió els assumptes de la seva competència, i executar
els acords adoptats.
e) Organitzar el règim interior del Consell Regulador
f) Proposar al Consell Regulador la contractació, suspensió o renovació del
seu personal.
g) Organitzar i dirigir els serveis.
h) Informar l’Administració pública corresponent de les incidències que
s’esdevenguin en la producció i el mercat.
i) Remetre a la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i a altres organismes interessats aquells acords que, per a
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 aquests.
j) Aquelles altres funcions que el Consell acordi, o que li siguin encomanades
per la Conselleria d’Agricultura i Pesca en consonància amb els fins encomanats.
2. La duració del mandat del President serà de quatre anys i podrà ser
reelegit.
3. El president cessarà:
a) En expirar el termini del seu mandat
b) A petició pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió
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c) Per decisió de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, després d’incoació
i resolució de l’expedient a l’efecte, per incórrer en alguna de les causes generals
d’incapacitat establertes en la legislació vigent o per pèrdua de la confiança del
ple, manifestada en votació secreta per majoria de dos terços dels seus membres.
d) Per les altres causes reconegudes en l’ordenament jurídic.
4. En el cas de cessament o mort, el Consell Regulador, en el termini d’un
mes, procedirà a proposar un candidat a president, i el comunicarà a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca per a la seva designació.
5. Les sessions de constitució del Consell Regulador, i aquelles en les quals
s’estudiï l’elecció de president, seran presidides per una mesa d’edat composta
pel vocal de major edat i els dos més joves.
Article 38
Correspon al vicepresident del Consell Regulador substituir el president en
els casos d’absència, malaltia i en els altres prevists en aquest Reglament.
En l’exercici de les seves funcions, en absència del president, el vicepresident
tindrà les mateixes competències i obligacions que aquell.
Article 39
1. El Consell es reunirà quan el convoqui el president, ja sigui per iniciativa
pròpia o per petició de la meitat dels vocals i serà obligatori realitzar sessió
almenys una vegada al trimestre.
2. Les sessions del Consell Regulador es convocaran amb vuit dies
d’antelació, com a mínim, i la citació haurà d’anar acompanyada de l’ordre del
dia per a la reunió, en la qual no es podran tractar més assumptes que els
prèviament assenyalats.
Per a la inclusió en l’ordre del dia d’un assumpte determinat, no incorporat
pel president, serà necessari que el sol·licitin almenys tres dels vocals, amb quatre
dies d’anticipació com a mínim.
En cas de necessitat, quan així ho requereixi la urgència de l’assumpte a
judici del president, se citaran els vocals pels mitjans adequats, amb vint-i-quatre
hores d’anticipació com a mínim.
En tot cas, el Consell Regulador quedarà vàlidament constituït quan siguin
presents la totalitat dels seus membres i així ho acordin per unanimitat.
3. Quan un titular no pugui assistir ho notificarà al Consell Regulador,
expressant la causa de la seva absència, als efectes que pugui ser substituït pel seu
suplent.
4. Els acords del Consell Regulador de la denominació d’origen Pla i
Llevant s’adoptaran per majoria dels membres presents i per a la seva validesa
serà necessari que concorrin més de la meitat dels seus membres. El president
tindrà vot de qualitat.
5. Per a resoldre qüestions de tràmit, o en aquells casos en què s’estimi
necessari, podrà constituir-se una Comissió Permanent, que estarà formada pel
president i dos vocals titulars designats pel Ple del Consell Regulador, un en
representació de cada sector.
En la sessió en què s’acordi la constitució de l’esmentada Comissió
Permanent s’aprovaran també les missions específiques que li competeixin i les
funcions que exercirà.
Totes les resolucions que prengui la Comissió Permanent li seran
comunicades al Ple del Consell en la primera reunió que aquest dugui a terme.
El Ple del Consell Regulador podrà, així mateix, establir altres comissions
per a tractar o resoldre assumptes concrets.
Article 40
1. Per al compliment dels seus fins, el Consell Regulador comptarà amb el
personal necessari, conforme al quadre de personal aprovat pel Ple, i que figuri
dotat en el seu pressupost.
2. El Consell Regulador tindrà un secretari, designat pel propi Consell
Regulador, a proposta del president, del qual dependrà directament, i que tindrà
com a comeses específiques les següents:
a) Preparar els treballs del Consell i tramitar l’execució dels seus acords
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 relatius al règim interior del Consell, tant de personal com
administratius, exercint el comandament immediat sobre el personal.
d) Actuar com a instructor en els expedients sancionadors incoats pel
Consell Regulador.
e) Les altres funcions que li encomani el president relacionades amb la
preparació i la instrumentació dels assumptes de la competència del Consell
Regulador.
3. Per a les funcions tècniques que té encomanades el Consell Regulador
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comptarà amb els serveis tècnic necessaris, la direcció dels quals recaurà en
tècnic competent designat pel Consell a proposta del president.
4. Per als serveis de control i vigilància comptarà amb veedors propis,
enquadrats dins dels serveis tècnics. Aquests veedors seran designats pel Consell
Regulador i habilitats, després de sol·licitud del Consell Regulador, per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb les funcions inspectores següents:
a).- Sobre les vinyes situades en la zona de producció.
b).- Sobre les bodegues situades en la zona de producció.
c).- Sobre el raïm i els vins en la zona de producció
d)- Sobre els vins protegits.
5. El Consell Regulador podrà contractar per a efectuar treballs urgents el
personal necessari, amb caràcter eventual, sempre que per a aquest concepte
s’habiliti la dotació pressupostària corresponent.
6. A tot el personal del Consell Regulador, tant de caràcter fix com
eventual, li serà d’aplicació la legislació laboral vigent.
Article 41
El Consell Regulador establirà un comitè de qualificació dels vins, les
normes de constitució i funcionament del qual seran aprovades per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
Article 42
1. El finançament de les obligacions del Consell Regulador s’efectuarà
amb els recursos següents:
1.1. Amb el producte de les exaccions parafiscals que es fixen a l’article 90
de la Llei 25/1970, de 2 de desembre, a les quals s’aplicaran els tipus següents:
a) L’1 per 100 a l’exacció anual sobre plantacions.
b) L’1,5 per 100 a l’exacció sobre productes emparats comercialitzats.
c) Per expedició de certificats o visats de factures, s’estarà al que es disposi
en cada cas per la normativa corresponent.
d) El doble del preu de cost sobre els precintes o contraetiquetes.
Els subjectes passius de cada una d’aquestes exaccions són:
De la a), els titulars de les plantacions inscrites.
De la b), els titulars de les bodegues inscrites que expedeixen vi emparat
per aquesta denominació d’origen al mercat.
De la c), els titulars de les bodegues inscrites sol·licitants de visats de
factures o certificats.
De la d), els titulars de les bodegues inscrites sol·licitants de contraetiquetes
o precintes.
1.2. Les subvencions, llegats, donatius i altres transmissions de béns i drets
a títol gratuït, de les quals sigui beneficiari el Consell Regulador.
1.3. Les quantitats que es puguin percebre en concepte d’indemnitzacions
per danys i perjudicis ocasionats al Consell Regulador o als interessos que
representa.
1.4. Els béns que constitueixin el seu patrimoni i els productes i vendes
d’aquest.
2. Els tipus impositius fixats en aquest article podran ser variats, a proposta
del Consell Regulador, per la Conselleria d’Agricultura i Pesca, dins dels límits
assenyalats a l’article 90 de la Llei 25/1970, de 2 de desembre, i en el seu
Reglament, aprovat pel Decret 835/1972, del 23 de març, quan les necessitats
pressupostàries del Consell així ho recomanin.
3. La gestió dels ingressos i despeses que figurin als pressuposts correspon
al Consell Regulador.
4. L’aprovació dels pressuposts del Consell Regulador i de la seva
comptabilitat serà realitzada per la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb les normes establertes per
aquest centre i amb les atribucions i funcions que li assigni la legislació vigent
en la matèria.
Article 43
1. Els acords del Consell Regulador que no tenguin caràcter particular i
afectin una pluralitat de subjectes podran notificar-se mitjançant la tramesa de
circulars als inscrits, i exposant-les en les oficines del Consell Regulador. També
es remetran als ajuntaments dels municipis inclosos dins de la zona de producció
i a les organitzacions legalment constituïdes del sector. L’exposició de les
esmentades circulars es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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2. Contra els acords i resolucions que adopti el Consell Regulador es podrà
recórrer, en tot cas, davant la Conselleria d’Agricultura i Pesca de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, dins del termini d’un mes comptador des de la
comunicació d’aquells, tal com preveuen els articles 114 i concordants de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
CAPÍTOL VIII
De les infraccions, sancions i procediment
Article 44
Totes les actuacions que sigui necessari desenvolupar en matèria
d’expedients sancionadors s’adjuntaran a les normes d’aquest Reglament; a les
de la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’estatut de la vinya, del vi i dels alcohols,
i al seu Reglament, aprovat pel Decret 835/1972, de 23 de març; al Reial decret
1945/1983, de 22 de juny, que regula les infraccions i sancions en matèria de
defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, en allò que els sigui
d’aplicació; a la vigent Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; al Reglament
del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial
decret 1398/1993, de 4 d’agost, i a totes les disposicions generals que estiguin
vigents en el seu moment sobre la matèria.
Article 45
1. Les infraccions al que es disposa en aquest Reglament i als acords del
Consell Regulador seran sancionades amb advertència, multa, decomís de la
mercaderia, suspensió temporal de l’ús de la denominació d’origen o baixa en el
registre o registres d’aquesta, d’acord amb el que s’expressa en els articles
següents, sense perjudici de les sancions que per contravenir a la legislació
general sobre la matèria puguin ser imposades.
2. Les bases per a la imposició de multes es determinaran:
a) Quan s’hagin d’imposar en funció del nombre d’hectàrees, multiplicant
la producció anual mitjana per hectàrea en el quinquenni precedent en la zona on
estiguin enclavades pel preu mitjà aconseguit en la mateixa zona durant l’any
anterior a la infracció.
b) Quan s’hagin d’imposar en funció del valor dels productes o mercaderies,
d’acord amb el preu mitjà en el mes en què es va cometre la infracció, si es pot
determinar la data i, en altre cas, en el mes en què aquella es descobrí, i sempre
referit al lloc en què es cometi la infracció.
3. Quan no resultin provades en l’expedient les dades de producció, preus
o existències, podran ser aplicats els que resultin amb caràcter general per a la
denominació o per a la subzona o municipi de què es tracti, en les dades de
caràcter oficial o per estimació directa.
Article 46
Les infraccions comeses per les persones inscrites en els registres de la
denominació d’origen Pla i Llevant al present Reglament i als acords del Consell
Regulador, es classifiquen en:
a) Faltes administratives.
b) Infraccions al que s’estableix en aquest Reglament sobre producció,
elaboració i característiques dels vins protegits.
c) Infraccions per ús indegut de la denominació d’origen o per actes que
puguin causar-li perjudici o desprestigi.
d) Infraccions per obstrucció a les tasques inspectores o de control del
Consell Regulador o dels seus agents autoritzats, d’acord amb el que s’estableix
a l’article 5.2 del Reial decret 1945/1983, de 22 de juny.
Article 47
1. Són faltes administratives les inexactituds i omissions en les declaracions,
assentaments, llibres de registre, documents comercials autoritzats i altres
documents de control que garanteixin la qualitat i l’origen dels productes i,
especialment, les següents:
a) Inexactituds i omissions de dades i comprovants en els casos en què
siguin necessaris per a la inscripció en els diferents registres, sempre que no
siguin determinants per a la inscripció.
b) No comunicar abans d’un mes al Consell Regulador, des del moment en
què es produeixi, qualsevol variació que afecti les dades subministrades en el
moment de la inscripció en els registres.
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c) Incompliment per inexactitud o omissions del que s’estableix en aquest
Reglament i en els acords del Consell Regulador sobre declaracions de collita,
elaboració i existències de vins.
d) Incompliment de la normativa vigent en l’expedició de productes, en
referència al que s’esmenta a l’article 23 d’aquest Reglament.
e) La falta de llibres de registre o tots els altres documents que siguin
obligatoris d’acord amb el present Reglament.
f) Les restants infraccions al Reglament o als acords del Consell Regulador
en la matèria a què es refereix aquest article.
g) L’ús de noms comercials, marques o etiquetes no aprovades pel Consell
Regulador.
2. Les faltes administratives se sancionaran amb advertència, o amb multa
de l’1 al 10 per 100 de la base per cada hectàrea en el cas de vinyes o del valor
dels productes afectats.
Article 48
1. Són infraccions al que s’estableix en aquest Reglament sobre producció,
elaboració i característiques dels vins protegits les següents:
a) L’incompliment de les normes sobre pràctiques de cultiu.
b) Expedir o utilitzar per a l’elaboració dels productes emparats raïm, most
o vi amb rendiments superiors als autoritzats o prèviament desqualificats.
c) Emprar en l’elaboració de vins protegits raïm de varietats diferents de les
autoritzades o raïm de varietats autoritzades en proporcions diferents a les
establertes.
d) L’incompliment de les normes d’elaboració dels vins.
e) El subministrament d’informació o documentació falsa.
f) Les restants infraccions que es produeixin contra el que es disposa en el
Reglament o contra els acords del Consell Regulador, en la matèria a què es
refereix aquest article.
2. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa del 2 al 20 per 100 de la
base per cada hectàrea en cas de vinyes o del valor dels productes afectats. A més
a més en aquest darrer cas podrà ser aplicat el decomís.
Article 49
1. Són infraccions per ús indegut de la denominació d’origen o per actes
que puguin causar-li perjudici o desprestigi, les següents:
a) La utilització de noms comercials, marques, símbols o emblemes que
facin referència a la denominació d’origen Pla i Llevant o als noms protegits per
aquesta, en la comercialització d’altres vins no protegits o d’altres productes de
similar espècie.
b) L’ús de la denominació en vins que no siguin elaborats, produïts o
embotellats d’acord amb les normes establertes per la legislació vigent i per
aquest Reglament o que no compleixin les condicions analítiques i organolèptiques
que han de caracteritzar-los.
c) Les infraccions al que es disposa a l’article 20 d’aquest Reglament.
d) La indeguda tinença, negociació o utilització de documents, precintes,
etiquetes, contraetiquetes o segells, propis de la denominació.
e) L’existència de raïm, mostos o vins en bodegues inscrites, sense la
preceptiva documentació que empari la seva procedència, o l’existència en
bodega de documentació que acrediti unes existències de raïm, mostos o vins
protegits per la denominació sense la contrapartida d’aquests productes.
Les existències de vi en bodega han de coincidir amb les existències
declarades documentalment, si bé el Consell Regulador no entendrà com a
infracció diferències inferiors al 2 per 100, en més o en menys.
f) L’expedició de vins que no corresponguin a les característiques de
qualitat mencionades en els seus mitjans de comercialització.
g) L’expedició, circulació o comercialització de vins emparats en tipus
d’envasos no aprovats pel Consell Regulador.
h) L’expedició, circulació o comercialització de vins emparats per la
denominació desproveïts dels precintes o contraetiquetes numerades, o mancats
dels mitjans de control establerts pel Consell Regulador.
i) Efectuar l’embotellament, precintament o contraetiquetatge d’envasos
en locals que no siguin les bodegues inscrites i autoritzades pel Consell
Regulador, o no ajustar-se als acords del Consell en aquesta matèria.
j) Falsejar o ometre en les declaracions per a la inscripció en els diferents
registres les dades i els comprovants que en cada cas siguin necessaris, sempre
que siguin determinants per a la inscripció.
k) La manipulació, trasllat o disposició, en qualsevol forma, de mercaderies
cautelarment intervingudes pel Consell Regulador.
l) L’impagament de les exaccions parafiscals previstes a l’article 42 per
part dels subjectes passius de cada una de les esmentades exaccions.
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m) En general, qualsevol acte que contravengui al que es disposa en aquest
Reglament o en els acords del Consell Regulador i que perjudiqui o desprestigiï
la denominació o en suposi un ús indegut.

mínim o màxim.

2. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa que anirà des de 20.000
pessetes fins al doble del valor de la mercaderia o productes afectats, quan aquest
valor superi aquella quantitat, i durà aparellat el decomís del producte en qüestió.

a) Quan es provi manifesta mala fe.
b) Quan de la infracció es derivin greus perjudicis per a la denominació, el
seus inscrits i/o per als consumidors.
c) Quan s’hagi produït obstrucció als veedors del Consell en la investigació
de la infracció.

Article 50
1. Són infraccions per obstrucció a les tasques inspectores o de control del
Consell Regulador les següents:
a) La negativa o resistència a subministrar les dades, facilitar la informació
o a permetre l’accés a la documentació requerida pel Consell Regulador o els seus
agents autoritzats, en ordre al compliment de les funcions d’informació, vigilància,
investigació, inspecció, tramitació i execució en les matèries a què es refereix
aquest Reglament o a les demores injustificades per a facilitar les referides dades,
informació o documentació.
b) La negativa a l’entrada o permanència dels veedors del Consell Regulador en les vinyes, bodegues i altres instal·lacions inscrites i els seus annexos.
c) La resistència, coacció, amenaça, represàlia o qualsevol altra forma de
pressió als veedors del Consell Regulador, així com la temptativa d’exercitar
aquests actes.
2. Aquestes infraccions se sancionaran d’acord amb el que es disposa en el
Reial decret 1945/1983, de 22 de juny.

3. S’aplicaran en el grau màxim:

4. Es podrà aplicar la suspensió temporal de l’ús de la denominació o la
baixa en els registres d’aquesta, sempre que es respecti l’establert a l’article 129
de la Llei 30/1992, i en el títol V de la Llei 25/1970 i del Decret 835/1972.
La suspensió del dret a l’ús de la denominació d’origen comportarà la
suspensió del dret a obtenir certificats d’origen, precintes, contraetiquetes i altres
documents del Consell Regulador.
La baixa suposarà l’exclusió de l’infractor en els registres del Consell i, en
conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la denominació.
Article 53
Es considerarà que hi ha reincidència quan l’infractor sigui sancionat,
mitjançant resolució ferma, per una infracció de les compreses en el present
Reglament, durant els cinc anys anteriors.
En el cas de reincidència, les multes seran superiors en un 50 per 100 a les
màximes establertes en aquest Reglament.
Si el reincident comet nova infracció les multes podran ser elevades fins al
triple dels esmentats màxims.

Article 51
Article 54
1. Les infraccions comeses per les persones no inscrites en els registres del
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant són les següents:
a) Ús indegut de la denominació.
b) Utilització de noms comercials, marques, expressions, signes i emblemes
que per la seva identitat o similitud gràfica o fonètica amb els noms protegits per
la denominació d’origen Pla i Llevant o dels signes o emblemes característics
d’aquesta puguin induir a confusió sobre la naturalesa i l’origen dels productes,
sense perjudici dels drets adquirits que siguin degudament reconeguts pels
organismes competents.
c) Emprar els noms geogràfics protegits per la denominació d’origen Pla
i Llevant en etiquetes i propaganda de vins i productes derivats, sense dret a la
denominació, encara que vagin precedits pel terme «tipus» o altres anàlegs.
d) Qualsevol acció que causi perjudici o desprestigi a la denominació i
tendeixi a produir confusió en el consumidor respecte d’aquesta.
2. Aquestes infraccions se sancionaran amb multa que anirà des de 20.000
pessetes fins al doble del valor de la mercaderia, quan aquest valor superi aquella
quantitat i, a més a més, amb el seu decomís.
Article 52
Per a l’aplicació de les sancions previstes en els articles anteriors, es tindran
en compte les normes següents:
1. S’aplicaran en el 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.

Es podrà aplicar el decomís de les mercaderies com a sanció única o com
a accessòria d’una altra principal, si n’és el cas, o el pagament de l’import del seu
valor quan el decomís no sigui factible.
Article 55
1. El procediment sancionador podrà iniciar-se en virtut de les actes
aixecades pels veedors del Consell Regulador, per comunicació d’alguna autoritat
o òrgan administratiu, o per denúncia formulada pels particulars sobre algun fet
o conducta que pugui ser constitutiu d’infracció.
2. Les actes d’inspecció s’aixecaran en tres exemplars i seran firmades pel
veedor i l’amo o representant de la finca, establiment o magatzem, o encarregat
de la custòdia de la mercaderia, en poder del qual quedarà una copia de l’acta.
Ambdós signants podran consignar en l’acta totes les dades i manifestacions
que considerin convenients per a l’estimació dels fets que s’hi consignin, com
també totes les incidències que s’esdevenguin en l’acte de la inspecció o
aixecament de l’acta.
Les circumstàncies consignades pel veedor en l’acta es consideraran fets
provats, llevat que per l’altra part es demostri el contrari.
Si l’interessat en la inspecció es nega a firmar l’acta, el veedor ho farà
constar així, procurant la firma d’algun agent de l’autoritat o testimoni.
3. En el cas que s’estimi convenient pel veedor o per l’amo de la mercaderia
o pel representant d’aquesta, es prendran mostres del producte objecte d’inspecció.
Cada mostra es prendrà almenys en tres exemplars, en quantitat suficient per a
l’examen i l’anàlisi, es precintarà i etiquetarà i quedarà una en poder de l’amo o
del seu representant.
4. Quan el veedor que aixequi l’acta ho estimi necessari, podrà disposar que
la mercaderia, les etiquetes, les contraetiquetes o altres articles quedin retinguts
fins que l’instructor de l’expedient disposi el que pertoca, dins del termini de
quaranta-cinc dies hàbils a partir de la data d’aixecament de l’acta d’inspecció.
Les mercaderies retingudes es consideraran com a mercaderies en dipòsit,
i per això no podran ser traslladades, manipulades, ofertes en venda o venudes.
En el cas que s’estimi procedent podran ser precintades.

2. S’aplicaran en el grau mitjà:
Article 56
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 la infracció tengui transcendència directa sobre els consumidors
o suposi un benefici especial per a l’infractor.
c) Quan no s’esmenin els defectes en el termini assenyalat pel Consell
Regulador.
d) Quan la infracció es produeixi per una actuació negligent, amb
inobservança de les normes d’actuació expressament acordades pel Consell
Regulador.
e) En tots els altres casos en els quals no procedeixi l’aplicació dels graus

1. La incoació i la instrucció dels expedients sancionadors correspondrà al
Consell Regulador quan l’infractor estigui inscrit en algun dels seus registres.
En els altres casos, el Consell Regulador ho posarà en coneixement dels
òrgans competents de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
2. Amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, el Consell
Regulador podrà realitzar actuacions prèvies, sol·licitant els informes necessaris
de les persones que consideri convenients, a fi de determinar si concorren
circumstàncies que justifiquin tal iniciació.
3. La resolució dels expedients incoats pel Consell Regulador correspon al
propi Consell, quan la sanció a imposar no excedeixi de 50.000 pessetes. Si

BOIB

Núm. 119

sobrepassa aquesta quantitat, elevarà la seva proposta a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca.
Als efectes de determinar la competència a què es refereix l’apartat anterior
s’addicionarà el valor del decomís a l’import de la multa.
4. En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell Regulador
ha d’actuar com a instructor el secretari del Consell i com a secretari exercirà el
lletrat d’aquest o, en el cas de no haver-n’hi, una persona al seu servei, assegurant
sempre l’adequada separació entre les fases d’instrucció i resolució, d’acord amb
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5. La decisió sobre el decomís definitiu dels productes o la destinació
d’aquests correspondrà a qui tengui atribuïda la facultat de resoldre l’expedient.
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de maig de 1999, sol·licitant l’autorització d’una oficina de farmàcia al nucli de
Cala Tarida, del terme municipal de Sant Josep.
Atès que correspon al director general de Sanitat la competència per a
incoar els expedients d’autorització de noves oficines de farmàcia, segons
l’establert en l’article 8 del decret 25/1999, de 19 de març pel qual s’aproven les
zones farmacèutiques de les Illes Balears i el procediment per a la utilització de
noves oficines de farmàcia.
Vists els texts legals, esmentats i d’altre de general aplicació, el director
general de Sanitat, en us de la competència que li es conferida, adopta la següent
RESOLUCIÓ

Article 57
En els casos en què la infracció sigui per l’ús indegut de la denominació,
el Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i sancions administratives
pertinents, podrà acudir als Tribunals de Justícia, exercint les accions civils i
penals oportunes, degudament reconegudes per la legislació vigent.
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Iniciar el procediment d’autorització d’una nova oficina de farmàcia al
nucli de població de Cala Tarida, el terme municipal de Sant Josep, Eivissa.
La qual cosa es fa pública, a tenor del que disposa l’article 8 de l’esmentat
decret 25/1999, perquè tots aquells farmacèutics que es consideren interessats
pugin presentar les al·legacions que considerin oportunes en el termini de quinze
dies des de la publicació del present acord.
Aximateix es fa constar que el termini màxim per resoldre i notificar es de
SIS MESOS a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud i que en el cas
de no resoldre, els efectes serien desestimatoris.

Núm. 19339
Resolució de 11 de setembre de 2000 de la Direcció general
d’Ordenació i Innovació, per la qual es regula provisionalment
les condicions mínimes de les aules d’educació especial ubicades
a centres ordinaris.

Palma, 12 de setembre de 2000
EL DIRECTOR GENERAL DE SANITAT
St.: Josep M. Pomar Reynés
— o —-

Atès que el Reial decret 1004/91, de 14 de juny, el qual estableix els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments no universitaris de
règim general, en la disposició addicional tercera encomana a les administracions
educatives competents l’adaptació del que s’hi disposa als centres dedicats
específicament a l’educació especial;
Atès que la Llei de 7 d’abril de 1982 (13/82), d’integració social dels
minusvàlids, en l’article 27 proposa dotar els centres ordinaris amb unitats de
transició per facilitar la integració de l’alumnat més greument afectat;
Atès que el Reial decret 696/95, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació
de l’alumnat amb necessitats educatives especials, indica en l’article 24 que
l’Administració educativa ha de promoure experiències d’escolarització
obligatòria per als alumnes amb necessitats educatives especials, combinada en
centres ordinaris i centres d’educació especial;
Mentre que no es regulin de manera normativa en l’àmbit d’aquesta
comunitat els requisits mínims dels centres específics d’educació especial, atès
que les aules dels centres d’educació especial no escolaritzen mai un nombre
superior a vuit alumnes i respectant l’espai mínim per lloc escolar que estableix
l’article 20 del RD 1004/91.
Resolc que:
Les aules d’educació especial ubicades en els centres ordinaris i dependents
dels centres específics d’educació especial han de tenir una superfície mínima de
18 metres quadrats, i han de compartir els espais comuns del centre en el qual
es troben ubicades.
Palma, 11 de setembre de 2000
La directora general d’Ordenació i Innovació
Catalina Bover i Nicolau
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 19756
Ordre del Conseller d’Agricultura i Pesca, de 21 de setembre, per
la qual es regula la presentació i la concessió d’ajudes als plans
de reestructuració i reconversió de la vinya a les Illes Balears
El Reglament (CE) 1493/2000 del Consell, de 17 de maig, estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola. Aquest Reglament, pel que fa al
potencial vitícola s’ha desenvolupat mitjançant el Reglament (CE) 1227/2000 de
la Comissió, de 31 de maig.
El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, regula el potencial de producció
vitícola i desenvolupa els reglaments anteriors. Entre les matèries incloses
s’estableix la implantació d’un règim de reestructuració i reconversió de la vinya
per aplicar a Espanya d’acord amb la nova organització comuna de mercat.
Tenint en compte la importància que la vinya té a les Illes Balears i la
conveniència de millorar-ne la qualitat per fer-la més competitiva, a més que les
ajudes previstes en els plans de reestructuració i reconversió suposen un estímul
per realitzar aquesta millora de qualitat, i davant la conveniència d’aplicar les
normes generals ja esmentades a la situació especial de les Illes Balears, es
considera necessari el desenvolupament de la normativa mencionada.
Per tot això, oïdes les organitzacions professionals agràries, dict la següent
ORDRE
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Ordre és la regulació dels plans de reestructuració i
reconversió de la vinya destinada a la producció de raïm de vinificació i la
concessió d’ajudes destinades als agricultors que els executin.
Article 2. Àmbit d’aplicació

CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM
Núm. 19503
Resolució del director general de Sanitat de data 12 de setembre
de 2000 per la qual s’acorda iniciar el procediment per otorgar
l’autorització d’una oficina de farmàcia en el nucli de Cala
Tarida, terme muncipal de Sant Josep.
Vist l’escrit presentat per la Sra. Nieves Sánchez San Fulgencio el dia 27

1.Les ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya es poden aplicar
a totes les vinyes situades a l’àmbit de les illes Balears, destinades a la producció
de raïm de vinificació d’acord amb el que estableix aquesta Ordre. Aquestes
ajudes abasten les acciones previstes en aquesta Ordre.
2.No es poden incloure en els plans de reestructuració i reconversió:
a)

La renovació de les vinyes que hagin arribat al final de la seva

