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Atesa la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de novembre
de 2004, per la qual es convoquen els premis extraordinaris de formació professional a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears(BOIB núm.
184, de 25 de desembre).
De conformitat amb aquesta convocatòria, el jurat de selecció es va reunir dia 15 de març de 2005 i va decidir atorgar els premis a les persones amb
millor expedient acadèmic d'entre les presentades, i en cas d'empat, valorar
altres mèrits acadèmics i professionals dels seus respectius curriculums vitae, i
publicar el resultat de la convocatòria.
Per tot això,
RESOLC:
Primer
Publicar els Premis extraordinaris de Formació Professional que s'han
atorgat en la convocatòria segons la Resolució del conseller d'Educació i
Cultura de 30 de novembre de 2004. La Relació de premiats s'adjunta com
annex I a aquesta Resolució.
Segon
Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Cultura en el termini
d'un mes a comptar des de la seva publicació, de conformitat amb el que es preveu a l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB de 3 d'abril).
Palma, 21 de març de 2005
La directora general de Formació Professional,
Margalida Alemany Hormaeche
ANNEX I
Relació d'alumnes premiats a la convocatòria de Premis extraordinaris –
curs 2003/04
Alumnes-Titulació-Família-centre
Angela Abenza Frau -Administració i finances –Administració -IES Na
Camel·la
Isabel Capó Rosselló -Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques-Edificació i obra civil -IES Politècnic
Bernardí Martí Mascaró -Instal·lacions electrotècniques- Electricitat- IES
Pau Casesnoves
Jutta Vaupel- Informació i comercialització turístiques -Hoteleria i turisme- IES M. Àngels Cardona
Víctor Manuel Lázaro Cortès –Imatge -Imatge i so -IES Juníper Serra
Carlos Lapuente Serra -Administració de sistemes informàtics
–Informàtica -IES F Borja Moll
Juan Elias Fernández Bonet -Manteniment aeromecànic -Manteniment de
vehicles autopropulsats -IES Son Pacs
Maria Miquel Ballester -Laboratori de diagnòstic clínic –Sanitat -IES F
Borja Moll
Paula Oliva Terrasa -Educació infantil -Serveis socioculturals i a la comunitat -IES Antoni Maura
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vins de qualitat produïts en regions determinades (v.c.p.r.d.), per la qual cosa en
la seva disposició transitòria segona va considerar necessari un període d'adaptació dels reglaments existents i dels seus òrgans de gestió.
D'altra banda, el Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat, es va publicar amb l'objectiu d'adaptar a la Llei 24/2003, de 10
de juliol, de la vinya i el vi, els consells reguladors de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
A més, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant
està impulsant una contínua tasca d'investigació i estudi de les produccions de
noves varietats de raïm, així com de l'elaboració de nous vins a partir d'aquestes noves varietats, a més d'aprofundir als estudis tècnics per aconseguir una
major qualitat del producte emparat per la denominació d'origen Pla i Llevant.
Així, s'ha experimentat amb les varietats riesling i pinot noir. Els resultats d'aquestes experimentacions han determinat que el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant sol·licitàs l'autorització de les dues noves
varietats per a l'elaboració dels vins emparats per l'esmentada denominació.
Per tot això és necessària l'elaboració d'un nou text de Reglament de la
denominació d'origen Pla i Llevant.
Vista la proposta de Reglament presentada pel Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Pla i Llevant, i en virtut de l'autorització per dictar disposicions de desenvolupament de la normativa europea i estatal referida al sector vitivinícola que em concedeix el Decret 11/2002, de 25 de gener, a proposta
de la Direcció General d'Agricultura i consultats els sectors afectats, dict la
següent
ORDRE
Article únic
S'aprova el Reglament de la denominació d'origen Pla i Llevant, el seu
Consell Regulador i el seu Òrgan de Control, que s'adjunta a la present Ordre
com a annex únic.
Disposició addicional
En cas d'absència o suspensió de l'Òrgan de Control de la Denominació
d'Origen Pla i Llevant, el control podrà ser efectuat per un organisme independent de control acreditat en el compliment de la norma sobre 'Requisits generals
per a entitats que realitzin la certificació de producte' (UNE-EN 45011 o norma
que la substitueixi) i autoritzat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Disposició final primera
Es faculta el director general d'Agricultura per dictar els actes necessaris
per a l'aplicació de la present Ordre.
Disposició final segona
D'acord amb l'article 32 de la Llei 24/2003 s'ha de remetre al Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes des de la seva publicació, una certificació d'aquesta disposició perquè es publiqui en el Butlletí
Oficial de l'Estat i es comuniqui a la Comissió de la Unió Europea.
Disposició final tercera
La present Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

Palma, 1 d'abril de 2005

Num. 5859
Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca d'1 d'abril de 2005,
per la qual s'aprova el Reglament de la denominació d'origen
Pla i Llevant, el seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control.
En l'àmbit de la Unió Europea, el Reglament (CE) 1493/1999 del Consell,
de 17 de maig , estableix l'organització comuna de mercat vitivinícola i regula,
en el seu títol VI i annex VI, els vins de qualitat produïts en regions determinades.
El Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 134/2000, de 22 de
setembre, va aprovar el Reglament de la denominació d'origen Pla i Llevant i
del seu Consell Regulador, que es va modificar pel Decret 10/2002, de 25 de
gener, que autoritzava noves varietats.
D'una banda, la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, va entrar
en vigor el dia 12 de juliol de 2003. Tanmateix, aquesta Llei va tenir en compte la dificultat d'adaptació dels reglaments pels quals es regeixen els diferents

La consellera d'Agricultura y Pesca,
Margalida Moner Tugores
ANNEX ÚNIC
REGLAMENT DE LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN PLA I LLEVANT, EL
SEU CONSELL REGULADOR I EL SEU ÒRGAN DE CONTROL
CAPÍTOL I
GENERALITATS
Article 1
Objecte
D'acord amb el que disposa la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i
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del vi, en especial l'article 22; i el Reglament (CE) 1493/1999, de 17 de maig,
pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, queden protegits amb la denominació d'origen Pla i Llevant els vins tradicionalment designats sota aquesta denominació geogràfica que, reunint les característiques definides en aquest Reglament, hagin complert en la seva producció, elaboració i
envelliment tots els requisits exigits en ell i en la legislació vigent.
Article 2
Àmbit de protecció
1. La protecció atorgada per la denominació d'origen Pla i Llevant, és
la prevista en la legislació d'aplicació i s'estén als termes de l'expressió Pla i
Llevant i als noms de les comarques, termes, localitats i llogarets que componen
la zona de producció.
2. Queda prohibida la utilització, en altres vins no emparats, de noms,
marques, termes, expressions, il·lustracions i signes que, per la seva similitud
fonètica o gràfica amb els protegits, poden induir a confondre'ls amb el que són
objecte d'aquest Reglament, fins i tot en el cas que vagin precedits dels termes
'tipus', 'estil', 'embotellat a' o altres anàlegs.
Article 3
Òrgans competents
1. 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 control de qualitat dels vins emparats, queden encomanats al Consell Regulador i a
l'Òrgan de Control de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en l'àmbit de les respectives competències.
2. És competència de la Conselleria d'Agricultura i Pesca autoritzar el
Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant prèviament aprovat
pel Ple del Consell Regulador de la Denominació d'Origen.
CAPÍTOL II
DE LA PRODUCCIÓ
Article 4
Zona de producció
1. La zona de producció de la denominació d'origen Pla i Llevant està
constituïda pels terrenys, amb especial aptitud per al cultiu de la vinya, ubicats
en els termes municipals següents de l'illa de Mallorca: 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, i que el Consell Regulador hagi qualificat com a
aptes per a la producció de raïm de les varietats que s'indiquen en l'article 5, amb
la qualitat necessària per produir vins de les característiques específiques dels
protegits per la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. La zona de producció ha de quedar delimitada a la corresponent
documentació cartogràfica del Consell Regulador, d'acord amb els criteris recollits en el Manual de qualitat.
3. En el cas que el titular d'un terreny estigui en desacord amb la resolució del Consell Regulador, pot recórrer davant de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que resoldrà amb l'informe previ dels organismes tècnics que estimi necessaris.
Article 5
Varietats de vinya
1. L'elaboració de vins protegits es realitzarà exclusivament amb raïms
de les varietats següents:
Blanques: moscatell, moll o premsal blanc, macabeu, parellada,
chardonnay i riesling.
Negres: callet, fogoneu, ull de llebre, manto negre, monestrell,
cabernet sauvignon, merlot, sirà i pinot noir.
2. El Consell Regulador pot establir una relació de les varietats principals, a l'objecte d'orientar la producció.
3. El Consell Regulador pot proposar a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca el marc en què ha de realitzar-se l'experimentació vitícola; i que siguin
autoritzades noves varietats que, amb els assaigs previs i les experiències convenients, es comprovi que produeixen mosts de qualitat aptes per a l'elaboració
de vins emparats, determinant-se, en cada cas, la inclusió d'aquestes com a
varietat autoritzada.
4. El Consell Regulador establirà un Registre de vinyes experimentals,
amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el qual s'inscriuran aquelles vinyes ubicades a la zona de producció que es destinin a l'experimentació. Els titulars de l'esmentat Registre no s'inclouran en els censos
electorals, excepte en el cas que tinguin vinyes inscrites en el Registre de vinyes en producció.
Article 6
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Pràctiques de cultiu

1. Les pràctiques de cultiu tendiran a optimitzar la qualitat i l'especificitat dels vins.
2. La densitat de plantació pot oscil·lar en funció dels terrenys, varietats i sistemes de formació, entre 2.500 i 5.000 ceps per hectàrea.
3. La formació i conducció dels ceps pot efectuar-se en forma de vas o
d'espatllera.
4. El nombre màxim de gemmes productores per hectàrea, en consideració a la densitat de plantació, serà de 40.000, excepte per a les varietats chardonnay, riesling, cabernet sauvignon, merlot i pinot noir que podrà ser de 60.000
gemmes per hectàrea.
5. Els sistemes de poda seran els següents:
La poda en vas es realitzarà deixant un màxim de 14 gemmes, distribuïdes en un màxim de set caps.
La poda en espatllera podrà realitzar-se pel sistema de cordó o doble
cordó, amb una càrrega màxima de 16 gemmes distribuïdes en vuit caps, i en el
sistema de verga i cap, en el que la càrrega es distribuirà en una o dues vergues
i un o dos caps amb un màxim de 20 gemmes vistes per cep.
6. No obstant l'anterior, el Consell Regulador podrà aprovar noves
pràctiques culturals, tasques i tractaments que, constituint un avenç en la tècnica vitícola, es comprovi que no afecten desfavorablement la qualitat ni les qualitats específiques del raïm o del vi produït, la qual cosa requerirà l'autorització
prèvia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
7. En el marc de la normativa comunitària, estatal i autonòmica, en
determinades campanyes, i sobre la base d'estudis tècnics que justifiquin motivadament la necessitat de reg de la vinya, el Consell Regulador podrà autoritzar
el reg de les vinyes inscrites, i assenyalarà les modalitats i condicions del desenvolupament de l'esmentada pràctica.
Article 7
Verema
1. La verema es realitzarà amb la major cura, dedicant exclusivament a
l'elaboració dels vins protegits el raïm sa amb el grau de maduresa necessari i
separant tot aquell que no estigui en perfectes condicions.
2. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima serà del 10 per
100 en volum per a les varietats blanques, el 10,5 per 100 en volum per a les
varietats negres i del 12 per cent en volum per als vins de licor.
3. El Consell Regulador pot determinar la data d'iniciació de la verema
i acordar les normes sobre el ritme de collita, amb l'autorització prèvia de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, a fi que aquella s'efectuï en consonància amb
la capacitat d'absorció dels cellers, així com el tipus d'envàs i sistema utilitzat
per al transport del raïm veremat, perquè aquell s'efectuï sense deteriorament de
la qualitat del raïm.
Article 8
Producció
1. La producció màxima admesa per hectàrea és de:
Varietats blanques: 11.000 kg, excepte per a les varietats chardonnay
i riesling que serà de 7.000 kg.
Varietats negres: 10.000 kg, excepte per a les varietats cabernet sauvignon i merlot que serà de 9.000 kg, i pinot noir que serà de 7.000 kg.
2. Aquest límit pot ser modificat en determinades campanyes per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Consell Regulador, a iniciativa
pròpia o a petició dels viticultors interessats, efectuada anteriorment a la verema, amb els assessoraments previs i les comprovacions necessàries. En cas que
es produeixi modificació , aquesta no podrà superar el 25 per cent.
3. La totalitat del raïm procedent de parcel·les el rendiment de les quals
sigui superior als límits autoritzats, no podrà ser utilitzada a l'elaboració de vins
protegits per aquesta denominació, i l'Òrgan de Control haurà d'adoptar les
mesures de control necessàries per assegurar el compliment d'aquest precepte.
CAPÍTOL III
DE L'ELABORACIÓ I L'ENVELLIMENT
Article 9
Tècniques d'elaboració
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, el most i el vi,
el control de la fermentació i el procés han de tendir a obtenir productes de
màxima qualitat, mantenint els caràcters tradicionals dels tipus de vins emparats
per la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. Per a l'extracció del most o vi només podran utilitzar-se sistemes
mecànics que no danyin o dilacerin els components sòlids del raïm. En especial,
quedarà prohibida la feina de màquines espremedores d'acció centrífuga d'alta
velocitat i premses conegudes com 'contínues'.
3. En l'elaboració de vins de la denominació d'origen Pla i Llevant no
es poden utilitzar pràctiques de preescalfament del raïm, o escalfament dels
mosts o dels vins en presència de la brisa, tendents a forçar l'extracció de matè-
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1. S'aplicaran pressions adequades per a l'extracció del most o del vi i
la seva separació de la brisa, de manera que el rendiment no sigui superior a 70
litres de vi per cada 100 quilograms de verema.
2. Les fraccions de vi obtingudes amb pressions inadequades no
podran, en cap cas, ser destinades a l'elaboració de vins protegits per la denominació d'origen Pla i Llevant.
3. Excepcionalment, en determinades campanyes, a petició dels elaboradors interessats, es podrà incrementar motivadament el límit de litres de vi per
cada 100 quilograms de verema. L'acord de modificació ha de comunicar-se a
tots els cellers elaboradors i a la Conselleria d'Agricultura i Pesca. La modificació s'acordarà, previs els assessoraments i comprovacions necessaris, i no podrà
superar, en cap cas, els 74 litres de vi per cada 100 kg de verema.
Article 11
Zona d'elaboració
L'elaboració de vins de la denominació d'origen Pla i Llevant pot realitzar-se únicament en cellers enclavats en els municipis indicats en l'article 4.1
d'aquest Reglament.
Article 12
Zona d'envelliment
La zona d'envelliment dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant
està integrada exclusivament pels municipis establerts en l'article 4.1 d'aquest
Reglament.
CAPÍTOL IV
CARACTERÍSTIQUES DELS VINS
Article 13
Característiques dels vins

Negres
Rosats
Blancs
De licor
D'agulla
Escumosos

CAPÍTOL V
REGISTRES
Article 14
Registres
1. El Consell Regulador durà els registres següents:
a) Registre de vinyes en producció
b) Registre de cellers d'elaboració
c) Registre de cellers de criança
d) Registre de cellers d'emmagatzematge
e) Registre de cellers embotelladors
f) Registre de vinyes experimentals
2. Les sol·licituds d'inscripció, als diferents registres es dirigiran al
Consell Regulador; es presentaran en impresos normalitzats i acompanyades de
les dades, documents i comprovants que, en cada cas, siguin requerits al Manual
de Qualitat.
3. Per poder inscriure's en els registres del Consell Regulador, serà
necessari que tant les vinyes com els cellers i instal·lacions estiguin situades als
municipis establerts en l'article 4.1 d'aquest Reglament.
4. El Consell Regulador, en vista de l'informe de l'Òrgan de Control,
denegarà les sol·licituds que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als
acords adoptats pel Consell Regulador, sobre condicions complementàries de
caràcter tècnic que hagin de reunir les vinyes i els cellers.
5. La inscripció en aquests registres no eximeix als 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'envasadors i embotelladors, si n'és el cas.
Article 15
Registre de vinyes en producció

Els tipus de vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant

són:
Tipus de vi
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17 de maig, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola.
Als 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 contingui el licor d'expedició que hagi pogut afegir-se, no serà inferior a l'11% vol.

Article 10
Rendiment

1.
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Graduació alcohòlica
adquirida mínima
11º
10,5º
10,5º
15º
10º
11º

2. Tots els vins per poder ser emparats per la denominació d'origen Pla
i Llevant, han de sotmetre's a examen analític i órganolèptic d'acord amb l'establert en el Manual de qualitat, aprovat pel Consell Regulador de la Denominació
d'Origen Pla i Llevant.
3. Els vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant han de
presentar les qualitats órganolèptiques característiques d'aquests, especialment
pel que fa a color, aroma i sabor. Els vins que, per qualsevol causa a judici de
l'Òrgan de Control, no hagin adquirit aquestes característiques no podran ser
emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant i seran desqualificats de la
forma establerta en l'article 29 del present Reglament.
4. El vi de licor ha d'ajustar-se a l'establert en l'apartat J de l'annex V i
en l'apartat L de l'annex VI del Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, del 17
de maig, pel qual s'estableix la organització comuna del mercat vitivinícola. En
l'obtenció del vi de licor, el vi base, abans de procedir a l'apagat, ha de tenir un
contingut mínim en sucres residuals de 55 grams per litre.
5. A tots els vins emparats l'acidesa total no serà inferior a 4,5 grams
per litre expressada en àcid tartàric.
6. Els vins emparats no podran ultrapassar els límits màxims següents
d'anhídrid sulfurós total (expressat en mil·ligrams per litre):
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
Vins escumosos: 160
Vins de licor amb un contingut de sucre residual inferior a 5
grams/litre: 130
Vins de licor amb un contingut de sucre residual superior a 5
grams/litre: 175
7. Els vins escumosos han de complir amb l'establert en els apartats H
de l'annex V i K de l'annex VI del Reglament (CE) 1493/ 1999, del Consell, de

1. En el Registre de vinyes en producció podran inscriure's únicament
aquelles plantacions, inscrites prèviament en el Registre de vinyes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, situades a la zona de producció, el raïm de
les quals pugui ser destinat a l'elaboració dels vins protegits.
2. No s'admetrà la inscripció en el Registre de vinyes en producció d'aquelles plantacions mixtes que a la pràctica no permeten una absoluta separació
en la verema de les diferents varietats.
3. El Consell Regulador comunicarà per escrit als viticultors sol·licitants, a vista de l'informe de l'Òrgan de Control, la resolució sobre la inscripció
o no de les vinyes.
4. El Consell Regulador lliurarà als viticultors inscrits la credencial de
l'esmentada inscripció. El Consell Regulador facilitarà a les persones físiques o
jurídiques inscrites en el Registre de vinyes en producció un document o cartilla de viticultor en la que s'expressarà la superfície de vinyes inscrites, amb
separació de varietats, així com la producció màxima admissible per a cada
campanya. Es podran establir altres dades que es considerin necessàries, per tal
d'una millor identificació i control.
5. La sol·licitud d'inscripció en el Registre de vinyes en producció és
voluntària, igual com la corresponent baixa en aquest.
Article 16
Registre de cellers d'elaboració
1. En el Registre de cellers d'elaboració s'inscriuran tots els cellers que,
situats a la zona d'elaboració, elaborin vins que puguin optar a l'ús d'aquesta
denominació d'origen, i que compleixin tots els requisits que estipula aquest
Reglament i el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. En la inscripció figuraran les dades que estableixi el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant i, en especial, els documents que
justifiquin la inscripció en el Registre d'indústries agràries i en el Registre sanitari.
Article 17
Registre de cellers de criança
1. En el Registre de cellers de criança s'inscriuran tots el que, situats a
la zona d'envelliment, es dediquin a l'envelliment de vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. En la inscripció figuraran les dades que estableixi el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant i, en especial, els documents que
justifiquin la seva inscripció en el Registre sanitari.
3. Perquè el vi adquireixi les característiques privatives de la denominació d'origen Pla i Llevant, els locals o cellers destinats a l'envelliment han
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d'estar exempts de trepidacions, amb temperatura i ventilació adequades, a més
de complir els requisits establerts en el Manual de qualitat.
Article 18
Registre de cellers d'emmagatzematge
1. En el Registre de cellers d'emmagatzematge figuraran tots aquells
cellers que, situats als municipis establerts en l'article 4.1 d'aquest Reglament,
es dediquin a l'emmagatzematge a granel de vins aptes per ser emparats o qualificats per la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. En la inscripció figuraran les dades que estableixi el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant i, en especial, els documents que
justifiquin la seva inscripció en el Registre sanitari.
Article 19
Registre de cellers embotelladors
1. En el Registre de cellers embotelladors s'inscriuran tots aquells que,
situats als municipis establerts en l'article 4.1 d'aquest Reglament, es dediquin a
l'embotellament i la comercialització de vi degudament etiquetat i emparat per
la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. En la inscripció figuraran les dades que estableixi el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant i, en especial, els documents que
justifiquin la seva inscripció al Registre d'envasadores i embotelladores i al
Registre sanitari.
Article 20
Vigència dels registres
1. Per a la vigència de les inscripcions als corresponents registres serà
indispensable complir a tota hora els requisits que imposa el present capítol,i
s'haurà de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les
dades subministrades a la inscripció, quan aquella es produeixi. En conseqüència, el Consell Regulador podrà revocar les inscripcions quan els titulars d'aquestes no s'atenguin a tals preceptes.
2. L'Òrgan de Control efectuarà inspeccions periòdiques per comprovar
l'efectivitat del que es disposa en el paràgraf anterior, i quedarà facultat per
adoptar les mesures necessàries.
3. Totes les inscripcions en els diferents registres de cellers seran
voluntàries i es renovaran cada quatre anys en la forma que es determini en el
Manual de qualitat.
Article 21
Activitats permeses i prohibides
1. Als cellers inscrits en els diferents registres del Consell Regulador
que es preveuen en l'article 14 d'aquest Reglament només podrà realitzar-se l'elaboració, emmagatzematge o manipulació de raïms, mosts o vins obtinguts de
raïms procedents de superfícies vitícoles inscrites en el Registre de vinyes en
producció de la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. No obstant l'anterior, el Consell Regulador podrà autoritzar als
cellers per dur a terme la recepció de raïms, l'elaboració, embotellament, envelliment i emmagatzematge de vins elaborats amb raïms de la zona de producció
que no procedeixin de vinyes inscrites, sempre que aquestes operacions, així
com la manipulació i emmagatzematge dels productes obtinguts, es realitzi de
forma separada dels que optin a ser emparats per la denominació d'origen i sempre que es garanteixi la seva rastrejabilitat.
3. El Consell Regulador pot autoritzar als cellers inscrits en els registres de l'article 14, excepcionalment i amb l'informe previ favorable de l'Òrgan
de Control, l'emmagatzematge de vins no originaris de la comarca i envasats en
cellers no inscrits en els esmentats registres. En el Manual de qualitat s'establiran les condicions, en particular d'identificació i rastrejabilitat, per poder autoritzar l'activitat descrita en aquest apartat.
4. Als cellers inscrits es podrà elaborar, embotellar, sotmetre a envelliment i emmagatzemar vins que procedeixin de vinyes inscrites en el Registre de
vinyes experimentals. En aquest cas, la recepció de raïm, la manipulació, elaboració i emmagatzematge dels esmentats vins es realitzarà de forma separada
de les operacions corresponents als productes que optin a ser protegits per la
denominació, que es farà amb la deguda identificació i rastrejabilitat dels dipòsits i envasos, segons les normes que estableixi el Consell Regulador en el
Manual de qualitat.
CAPÍTOL VI
DRETS I OBLIGACIONS
Article 22
Titulars dels drets i obligacions
1. Només les persones físiques o jurídiques, o l'agrupació d'aquestes
persones, que tenguin inscrites les seves vinyes o instal·lacions en els registres
als que es refereix l'article 14 podran produir raïm amb destinació a l'elaboració
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de vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant, elaborar, envellir,
emmagatzemar a granel, embotellar i/o comercialitzar vins protegits per aquesta.
2. Només es podrà aplicar la denominació d'origen Pla i Llevant als
vins procedents de cellers inscrits als registres corresponents, produïts i elaborats d'acord a les normes exigides per aquest Reglament i que reuneixin les condicions analítiques i órganolèptiques pròpies de la denominació d'origen Pla i
Llevant que han de caracteritzar-los i que hagin superat el control de qualitat
establert en el Manual de qualitat.
3. El dret a l'ús de la denominació d'origen Pla i Llevant, en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les firmes inscrites en els
registres de l'article 14 i per als vins protegits per aquesta denominació d'origen.
4. Les persones físiques o jurídiques inscrites queden obligades al compliment de les disposicions d'aquest Reglament, del Manual de qualitat, dels
acords del Consell Regulador, així com les normes i acords que, dins de les
seves competències, dictin la Conselleria d'Agricultura i Pesca i el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Les esmentades persones físiques o jurídiques inscrites queden obligades a satisfer les quotes aprovades pel Ple del
Consell Regulador.
Article 23
Reserva de noms i de marques
1. El Consell Regulador pot impedir l'aplicació de raons socials, noms
comercials, marques, símbols o llegendes publicitàries pròpies de les firmes inscrites en els registres del Consell Regulador en la comercialització d'altres vins
i productes derivats, amb la finalitat de no causar perjudici o desprestigi a la
denominació, ni possible confusió al consumidor.
2. Excepcionalment, quan el Consell Regulador, a petició de l'interessat i amb l'informe previ vinculant de l'Òrgan de Control, entengui que l'aplicació de l'establert en el paràgraf anterior en altres vins i productes derivats no
pugui causar perjudici als vins emparats, elevarà la proposta d'autorització a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que resoldrà.
Article 24
Etiquetatge
1. A l'etiquetatge dels vins embotellats figurarà obligatòriament, de
forma destacada i d'acord amb la legislació aplicable, el nom de la denominació
d'origen , a més de les dades que es determinin en el Manual de qualitat.
2. Abans de la posada en circulació de l'etiquetatge, aquest ha de ser
autoritzat per l'Òrgan de Control, als efectes que es relacionen en aquest
Reglament i amb el Manual de qualitat. Serà denegada l'aprovació d'aquelles
etiquetes que per qualsevol causa puguin donar lloc a confusió en el consumidor, i també podrà ser revocada una autorització si varien les circumstàncies de
la firma propietària d'ella, després d'audiència de la firma interessada, 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.
3. Qualsevol que sigui el tipus d'envàs en el qual s'expedeixin els vins
per al consum aniran proveïts de precintes de garantia, etiquetes o contraetiquetes numerades expedides per l'Òrgan de Control, que han de ser col·locades en
el propi celler d'acord amb l'establert en el Manual de qualitat, i sempre de
manera que no es permeti una segona utilització. Els vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant aniran envasats en envasos que no perjudiquin la
seva qualitat i prestigi, d'acord amb l'especificat en el Manual de qualitat.
4. El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la denominació d'origen Pla i Llevant, amb l'aprovació prèvia de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
5. Així mateix, el Consell Regulador podrà fer obligatori que a l'exterior dels cellers inscrits, i en lloc destacat, figuri una placa identificativa que
reprodueixi el logotip de la denominació d'origen Pla i Llevant.
Article 25
Expedició de productes
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, ha d'anar acompanyada de la documentació
establerta en el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. L'establert en el punt anterior 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 de no inscrita.
3. El transport de vins a granel emparats per la denominació d'origen o
amb dret a ser emparats, entre cellers inscrits, ha d'anar acompanyat del document d'acompanyament per a productes vitivinícoles, segellat, prèviament al
transport, per l'Òrgan de Control.
Article 26
Comercialització
1. Tota partida de raïm, most o vi que per qualsevol causa presenti
defectes, alteracions sensibles o que a la seva producció s'hagin incomplert els
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preceptes d'aquest Reglament, del Manual de qualitat o de la legislació vigent
no podrà ser comercialitzada emparada per la denominació d'origen Pla i
Llevant.
2. Per garantir la qualitat dels vins de la denominació d'origen Pla i
Llevant, tots els vins emparats que es destinin a la comercialització final s'expediran embotellats.
3. L'embotellament de vins emparats per la denominació d'origen Pla i
Llevant ha de ser realitzat exclusivament en els cellers inscrits en el Registre de
cellers embotelladors establert en l'article 14.
4. Els vins emparats per aquesta denominació poden ser expedits únicament per al consum en envasos de vidre de les capacitats autoritzades per la
Unió Europea, amb exclusió expressa de la gamma d'un litre.
Article 27
Normes de campanya
1. Els vins emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant han d'haver superat les proves fisicoquímiques i sensorials establertes en el present
Reglament i en el Manual de qualitat, d'acord amb el títol VI del Reglament
(CE) 1493/1999 i del Reglament (CE) 1607/2000, de 24 de juliol, que fixa determinades disposicions d'aplicació del R (CE) 1493/1999, en particular del títol
relatiu als vins de qualitat produïts en regions determinades.
2. El Consell Regulador fixarà per a cada campanya i per a cada firma
inscrita en els registres de cellers, les quantitats de cada tipus de vi que podrà
ser expedit i emparat per la denominació d'origen Pla i Llevant, d'acord amb les
quantitats de raïm adquirides, existències de campanyes anteriors i adquisicions
de vins o mosts a altres firmes inscrites.
3. La indicació de l'anyada en les etiquetes requerirà la certificació de
l'Òrgan de Control, segons les normes establertes en el Manual de qualitat.
Article 28
Declaracions
1. Per tal de controlar la producció, elaboració i existències, així com
les qualitats i l'origen dels vins, els titulars de vinyes i cellers inscrits en els
registres estan obligats a presentar al Consell Regulador les declaracions
següents , d'acord amb el Manual de qualitat:
a) Totes les firmes inscrites en el Registre de vinyes en producció han
de presentar una vegada finalitzada la verema i en tot cas abans del 10 de desembre de cada any, la declaració de la collita obtinguda a 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 diferents varietats de raïm
ha 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 cellers d'elaboració han de declarar, abans del 10 de desembre de cada any, la quantitat de most i vi obtinguts
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, han de declarar mensualment al Consell
Regulador les sortides que es produeixin.
c) Per facilitar el control del producte emparat, les firmes inscrites en
els registres de cellers d'emmagatzematge, criança i embotelladors presentaran
al Consell Regulador, en la forma i les condicions que estableixi el Manual de
qualitat, declaracions d'entrades i sortides de vi.
2. L'Òrgan de Control, en tot cas, podrà realitzar inspeccions, amb preses de mostres, per provar la veracitat de la documentació presentada.
3. De conformitat amb el previst en la legislació vigent, les declaracions a les que es refereix l'apartat 1 d'aquest article, tenen efectes merament
estadístics, per la qual cosa no podran facilitar-se ni publicar-se més que en
forma numèrica, sense cap referència de caràcter individual.
4. Les declaracions assenyalades en els apartats anteriors, són independents de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen per al sector vitivinícola en la legislació aplicable.
Article 29
Desqualificació
1. Tot raïm, most o vi que per qualsevol causa presenti defectes, alteracions sensibles o que a la seva producció s'hagin incomplert els preceptes d'aquest Reglament, del Manual de qualitat o de la legislació vigent, no podrà ser
qualificada pel Comitè de Qualificació, el que comportarà la pèrdua de la denominació d'origen Pla i Llevant o del dret a aquesta en cas de productes no definitivament elaborats.
2. Així mateix, es considerarà com a desqualificat qualsevol producte
obtingut per mescla amb un altre que prèviament s'hagi desqualificat.
3. La desqualificació dels vins serà realitzada pel Comitè de
Qualificació, en qualsevol fase de producció, i a partir de la iniciació de l'expedient de desqualificació han de romandre en envasos independents i degudament retolats, sota supervisió de l'Òrgan de Control, que a la seva resolució
determinarà la destinació del producte desqualificat, el qual en cap cas podrà ser
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transferit a un altre celler inscrit.
4. El Comitè de Qualificació podrà anul·lar la desqualificació d'un vi
quan ja no existeixin les circumstàncies que van motivar-ne la desqualificació.
CAPÍTOL VII
EL CONSELL REGULADOR
Article 30
Definició
1. El Consell Regulador és una corporació de dret públic de base associativa, al que se li atribueix la gestió de la denominació d'origen Pla i Llevant,
amb les funcions que determina la normativa vigent, en especial els articles 25
i 26 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, així com el Decret
49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i
d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.
2. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant té
personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i
capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions. Pel que fa al règim
jurídic, el Consell Regulador està subjecte amb caràcter general al dret privat,
excepte a les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, en les que han de subjectar-se al dret administratiu.
3. La Conselleria d'Agricultura i Pesca exercirà la tutela administrativa
del Consell Regulador.
4. Els acords del Consell Regulador que no tenguin caràcter particular
i afectin una pluralitat de subjectes es notificaran mitjançant circulars exposades a les oficines del Consell Regulador. L'exposició de les esmentades circulars s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els acords de caràcter
particular que adopti el Consell Regulador es notificaran en la forma legal als
inscrits.
5. Contra els actes i acords del Consell Regulador, subjectes al dret
administratiu, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la consellera
d'Agricultura i Pesca en el termini i amb els requisits que estableix la normativa de procediment administratiu.
6. L'estructura interna i el funcionament del Consell Regulador es regirà pels principis democràtics.
7. L'àmbit de competència del Consell Regulador, està determinat:
a) Pel que fa al territori, per la respectiva zona de producció, elaboració i envelliment.
b) Pel que fa als productes, pels protegits per la denominació d'origen
Pla i Llevant en qualsevol de les seves fases de producció, elaboració, envelliment, emmagatzematge, envasament i circulació.
c) Pel que fa als subjectes, per aquelles persones físiques o jurídiques,
o l'agrupació d'aquestes persones , inscrites en els diferents registres.
Article 31
Finalitats i funcions
1. La finalitat del Consell Regulador és la representació, defensa,
garantia i promoció de la denominació d'origen Pla i Llevant.
2. És objectiu principal del Consell Regulador aplicar els preceptes d'aquest Reglament i del Manual de qualitat i vetllar pel seu compliment.
3. Són funcions del Consell Regulador, d'acord amb el Decret 49/2004,
les següents:
a) Proposar, a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, el Reglament de la
denominació d'origen Pla i Llevant, així com les seves possibles modificacions.
b) Vetllar pel prestigi i el foment de la denominació d'origen Pla i
Llevant.
c) Orientar la producció i qualitat dels vins emparats per la denominació d'origen i promocionar i informar els consumidors sobre la denominació d'origen Pla i Llevant i, en particular, sobre les seves característiques específiques
de qualitat.
d) Vetllar pel compliment del Reglament de la Denominació d'Origen
Pla i Llevant, i podrà denunciar qualsevol ús incorrecte davant dels òrgans
administratius i jurisdiccionals competents.
e) Gestionar els registres d'inscrits indicats en l'article 14 del present
Reglament.
f) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals d'inscrits de la
denominació d'origen Pla i Llevant.
g) Establir els requisits que ha de complir l'etiquetatge dels productes
emparats en relació als aspectes relacionats amb la denominació d'origen.
h) Establir en el Manual de qualitat els requisits mínims de control als
quals ha de sotmetre's cada operador inscrit en totes i cada una de les fases de
producció, elaboració i comercialització del producte emparat i, si n'és el cas,
els requisits mínims de control per a la concessió inicial i per al manteniment de
la certificació.
i) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre l'autorització de l'entitat de
control, en el supòsit que l'esmentada funció s'encomani a una entitat externa de
caràcter privat.
j) Establir per a cada campanya, d'acord amb criteris de defensa i
millora de la qualitat, i dins dels límits màxims fixats per aquest Reglament, els
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rendiments, els límits màxims de producció o transformació o qualsevol altre
aspecte de conjuntura anual que pugui influir en aquests processos, de conformitat amb les normes reguladores de la matèria.
k) Qualificar l'anyada o la collita, segons l'establert en el Manual de
qualitat.
l) Elaborar les estadístiques de producció, elaboració i comercialització dels productes emparats, i altra informació que els sigui requerida, així com
comunicar l'esmentada informació a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
m) Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, d'acord amb el
que disposa el present Reglament.
n) Elaborar el pressupost del Consell Regulador.
o) Elaborar anualment una memòria de les activitats desenvolupades i
de la gestió econòmica del seu patrimoni, practicar la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior dins del primer semestre i elaborar el pressupost corrent
d'ingressos i despeses, abans de finalitzar el primer trimestre de l'any. Els
esmentats documents hauran de ser aprovats pel Ple i remesos a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, en el terme màxim de 30 dies comptadors a partir de l'aprovació.
p) Col·laborar amb empreses públiques o privades, en societats mercantils i en associacions o fundacions l'objecte de les quals estigui relacionat
amb la defensa, el control, la investigació, l'elaboració, la comercialització, la
promoció i la difusió dels productes emparats per la denominació d'origen, d'acord amb els oportuns convenis de col·laboració que subscriguin a l'efecte.
q) Col·laborar amb les autoritats competents en matèria de qualitat
agroalimentària, en particular, en el manteniment dels registres públics oficials,
així com amb els organismes oficials de control.
r) En cas de coneixement de qualsevol presumpte incompliment de la
normativa en matèria de qualitat agroalimentària, inclosa la pròpia de la denominació d'origen, el Consell Regulador ha de denunciar-ho a l'autoritat que en
cada cas resulti competent.
s) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció i
elaboració.
t) Exercir les competències que, mitjançant delegació o encomanda de
gestió, li atribueixin les administracions públiques.
4. Les funcions que especifica l'apartat 3 són considerades obligacions
en els termes establerts en la normativa d'aplicació en cada cas.
5. El Consell Regulador adoptarà els mecanismes necessaris que garanteixin l'origen i la qualitat dels productes i els seus processos de producció, elaboració, envelliment, emmagatzematge, envasament, etiquetatge i comercialització.
Article 32
Composició del Consell Regulador
1. Els òrgans del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i
Llevant són:
a) El Ple del Consell Regulador
b) El president
c) El vicepresident
d) El secretari
e) Les comissions permanents
2. El procediment per a l'elecció dels titulars dels esmentats òrgans és
el determinat pel Decret 139/2002, de 22 de novembre, que regula el procés
electoral dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
3. Per a la realització de les seves activitats, el Consell Regulador pot
disposar de personal contractat en règim de dret laboral, sempre que tengui
aprovada en el pressupost dotació per a aquest concepte.
4. Per a les funcions tècniques que té encomanades el Consell
Regulador, comptarà amb els serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals
recaurà en un tècnic competent.
5. Els membres i personal del Consell Regulador estan obligats a observar la més absoluta confidencialitat respecte de les informacions i dades recollides i/o conegudes en el curs de les seves activitats.
Article 33
El Ple del Consell Regulador
1. El Ple del Consell Regulador estarà format per:
a) Un president, designat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
b) Un vicepresident, designat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a
proposta del Ple.
c) Quatre vocals, en representació del sector vitícola, elegits per i entre
els inscrits en el Registre de vinyes en producció.
d) Quatre vocals, en representació del sector vinícola, elegits per i entre
els inscrits en els diferents registres de cellers.
e) Dos vocals tècnics designats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
amb coneixements de viticultura i enologia, amb veu però sense vot.
2. Els vocals electes del Ple del Consell Regulador s'elegeixen per
sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres inscrits en els dife-
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rents registres que gestiona el Consell Regulador, d'acord amb l'establert en el
Decret 139/2002, de 22 de novembre, que regula el procés electoral dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
3. Una mateixa persona física o jurídica no pot tenir en el Ple del
Consell Regulador representació doble, una al sector de productors i una altra al
sector d'elaboradors, ni directament, ni a través de firmes, filials o socis de la
mateixa empresa.
4. Per cada un dels càrrecs de vocals del Consell Regulador es designarà un suplent, elegit en la mateixa forma que el titular.
5. Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys, i poden ser
reelegits.
6. En cas de cessació d'un vocal per qualsevol causa, serà substituït pel
seu suplent, si bé el mandat del nou vocal només durarà fins que es faci la primera renovació del Ple del Consell Regulador.
7. El termini per a la presa de possessió dels vocals serà, com a màxim,
d'un mes, a comptar des de la data de la seva designació.
8. 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, ja sigui personalment o ja sigui a la firma a la qual pertanyi.
Igualment, causarà baixa a petició de l'organisme o empresa que representi, o
per absència injustificada a tres sessions consecutives o cinc alternes, o per causar baixa l'empresa a la que representa en el registre o deixar d'estar vinculat al
sector que representa.
9. El Ple del Consell Regulador es reunirà quan el convoqui el president, per pròpia iniciativa o bé a petició de la meitat dels vocals, sent obligatori celebrar sessió almenys una vegada cada trimestre.
10. Les sessions del Ple del Consell Regulador:
a) Es convocaran per comunicació personal als membres d'aquest, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància de la seva recepció, i
amb almenys vuit dies d'antelació.
b) La convocatòria 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 Ple i sigui declarada la
urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.
c) Per a la inclusió en l'ordre del dia d'un assumpte determinat, bastarà
que ho sol·liciti un vocal amb vuit dies d'anticipació com a mínim.
d) En cas de necessitat i quan ho requereixi la urgència de l'assumpte,
a judici del president, o de la meitat dels vocals, se citarà els vocals de la forma
establerta a l'apartat a) amb 48 hores d'anticipació com a mínim.
e) En tot cas, en cada una de les sessions, per a la seva validesa constitutiva, serà necessària la presència del president i del secretari o, si n'és el cas,
dels qui els substitueixin, i més de la meitat dels membres del Ple.
f) Quan un titular no pugui assistir ho notificarà al president o al secretari del Ple del Consell Regulador i al seu suplent perquè el substitueixi.
11. Els acords del Ple s'adoptaran per majoria de membres presents. El
president tendrà vot de qualitat.
12. Són funcions del Ple del Consell Regulador:
a) La gestió de la denominació d'origen Pla i Llevant.
b) Aprovar el Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i
Llevant i elevar-ho a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a la seva autorització.
c) Aprovar el pressupost corrent d'ingressos i despeses, abans de finalitzar el primer trimestre de l'any.
d) Aprovar la memòria anual de les activitats desenvolupades.
e) Aprovar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
f) Elevar la proposta de president i vicepresident a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
g) Aprovar, si n'és el cas, el reglament d'organització i funcionament
del Consell Regulador i la seva proposta de ratificació a la consellera
d'Agricultura i Pesca.
h) Totes aquelles no assignades a un altre òrgan del Consell Regulador.
Article 34
El president del Consell Regulador
1. El president del Consell Regulador exerceix la representació legal
del Consell Regulador i presideix habitualment l'òrgan col·legiat.
2. Al president li correspon:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació pot 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 Ple, administrar els ingressos i
fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments corresponents.
d) Convocar i presidir les sessions del Ple, assenyalant l'ordre del dia,
sotmetent a la decisió del mateix els assumptes de la seva competència i executar els acords adoptats.
e) La contractació, suspensió o renovació del personal del Consell
Regulador, amb l'autorització prèvia del Ple.
f) Organitzar i dirigir els serveis del Consell Regulador.
g) Informar l'administració competent de les incidències que a la producció i al mercat es produeixin.
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h) Remetre a la Conselleria d'Agricultura i Pesca aquells acords que per
al compliment general acordi el Ple, en virtut de les atribucions que li confereix
el present Reglament, i aquells que per la seva importància estimi han de ser
coneguts per aquella.
i) Aquelles altres funcions que el Ple del Consell Regulador acordi, o
que li encomanin la Conselleria d'Agricultura i Pesca o el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en l'àmbit de les respectives competències.
3. La durada del mandat del president serà de quatre anys, i podrà ser
reelegit.
4. El president cessarà:
a) En expirar el terme del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió pel Ple.
c) Per decisió motivada de la consellera d'Agricultura i Pesca, a proposta del Ple del Consell Regulador.
5. En cas de cessació o mort, el Ple del Consell Regulador, en el termini d'un mes, proposarà un candidat a la consellera d'Agricultura i Pesca, per a
designació d'un nou president, si bé la durada del mandat del nou president s'estendrà únicament fins que es dugui a terme la primera renovació del Ple.
Article 35
El vicepresident del Consell Regulador
1. Al vicepresident li correspon:
a) Assistir a les reunions del Ple del Consell Regulador, amb veu i sense
vot, excepte quan exerceix de president.
b) Col·laborar en les funcions del president.
c) Exercir les funcions que el president expressament li delegui.
d) Substituir el president en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest.
2. La durada del mandat del vicepresident serà la del període del mandat dels vocals, llevat que es donin algunes de les circumstàncies al·ludides en
el punt següent.
3. El vicepresident cessarà:
a) En expirar el terme del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió.
c) Per decisió motivada de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Ple del Consell Regulador.
4. En cas de cessació o mort, el Ple del Consell Regulador, en el termini d'un mes, proposarà un candidat a la consellera d'Agricultura i Pesca, per a la
designació d'un nou vicepresident, si bé la durada del mandat del nou vicepresident s'estendrà únicament fins que es dugui a terme la primera renovació del
Ple.
Article 36
El secretari del Consell Regulador
El Consell Regulador disposarà d'un secretari designat pel Ple, a proposta del president, de qui dependrà directament. Correspondrà al secretari la direcció i coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i dependències del Consell Regulador i, a més, tendrà les funcions següents:
a) La direcció i gestió del personal al servei del Consell Regulador.
b) Redactar l'avantprojecte del pressupost i també la memòria anual
d'activitats del Consell Regulador.
c) Actuar com a secretari del Ple del Consell Regulador, amb veu però
sense vot.
d) Vetllar pel compliment de la normativa vigent, advertint de totes les
desviacions que es puguin produir.
e) Convocar en nom i per ordre del president, les reunions del Ple del
Consell Regulador.
f) Expedir certificats a requeriment de les autoritats competents o a
petició motivada dels interessats.
g) Complir les ordres que rebi del president, d'acord amb el Reglament,
el Manual de qualitat i la normativa vigent.
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent o el
Manual de qualitat.
Article 37
Comissió Permanent
1. Per resoldre qüestions de tràmit, o en aquells casos en els quals s'estimi necessari, podrà constituir-se una Comissió Permanent, que estarà formada
pel president i dos vocals titulars, un del sector viticultor i l'altre del sector vinicultor, designats pel Ple del Consell Regulador.
2. En la sessió a la qual s'acordi la constitució de l'esmentada Comissió
Permanent es designaran els membres que la formen i s'acordaran també les
missions específiques que li corresponen i les funcions que exercirà. Totes les
resolucions que prengui la Comissió Permanent, seran comunicades al Ple del
Consell a la primera reunió que realitzi.
CAPÍTOL VIII
DE L'ÒRGAN DE CONTROL
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Article 38
Funcions i composició
1. L'Òrgan de Control de la Denominació d'Origen Pla i Llevant és un
òrgan desconcentrat del Consell Regulador, sense dependència jeràrquica ni
administrativa respecte d'aquest i que es troba sota la tutela de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. Té atribucions en matèria de control i certificació de la
denominació d'origen Pla i Llevant, d'acord amb aquest Reglament i amb l'article 27 de la Llei 24/2003,de la vinya i del vi.
2. L'Òrgan de Control queda expressament autoritzat per vigilar el
moviment del raïm, mosts i vins que s'elaborin, comercialitzin o transitin dins
de la zona de producció, i donarà compte de les activitats desenvolupades a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, i li remetrà copia de les actes esteses, sense
perjudici de la intervenció dels organismes competents en aquesta vigilància.
3. El Manual de qualitat de la denominació d'origen Pla i Llevant,
aprovat pel Ple del Consell Regulador, detallarà les funcions de l'Òrgan de
Control, i la composició, funcions, organització i sistema de gestió dels diferents
Comitès que componen l'Òrgan de Control.
4. L'Òrgan de Control adoptarà els mecanismes necessaris per tal de
garantir l'origen i la qualitat dels productes emparats i perquè els processos de
producció, elaboració, envelliment, emmagatzematge, envasament, etiquetatge i
comercialització s'adaptin al Reglament i al Manual de qualitat.
5. L'Òrgan de Control autoritzarà l'etiquetatge dels productes emparats
i no emparats dels inscrits en els registres de la denominació d'origen Pla i
Llevant.
6. L'Òrgan de Control disposarà dels mitjans necessaris per a la realització de les seves activitats.
7. La direcció de l'Òrgan de Control correspon al Comitè de
Certificació en el qual estaran representats, almenys, viticultors, vinicultors i
consumidors. En el Manual de qualitat s'establirà l'organització i sistema de gestió de l'Òrgan de Control i dels diferents comitès.
8. Per als serveis de control i certificació, l'Òrgan de Control podrà
comptar amb personal propi i/o subcontractar serveis. El personal que realitzi
les tasques d'inspecció serà designat pel Comitè de Certificació, i habilitats per
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb les atribucions inspectores següents:
a) Sobre les vinyes situades a la zona de producció.
b) Sobre els cellers situats a les zones de producció, elaboració i envelliment.
c) Sobre el most, raïm i vi de les zones de producció i elaboració.
d) Sobre els vins protegits a tot el territori de les Illes Balears.
9. En el Manual de qualitat s'establirà un Comitè de Qualificació, format per experts que tendrà com a comesa informar sobre la qualitat dels vins
emparats per la denominació d'origen Pla i Llevant que siguin destinats al mercat. Aquest Comitè podrà comptar amb els assessoraments tècnics que estimi
necessaris.
10. El Comitè de Qualificació, en vista dels informes que estableixi el
Manual de qualitat resoldrà el que sigui procedent i, si n'és el cas, la desqualificació del vi en la forma prevista en l'article 29. La resolució del Comitè de
Qualificació, en cas de desqualificació, tendrà caràcter provisional durant els
deu dies següents; en aquest termini l'interessat podrà sol·licitar la revisió de la
resolució davant del Comitè de Certificació, que resoldrà. Si en l'esmentat termini no se sol·licita l'esmentada revisió, la resolució es considerarà ferma.
11. A la vista dels informes d'auditoria de les empreses, el Comitè de
Certificació podrà retirar-los la certificació d'acord amb el previst al Manual de
qualitat i en aquest Reglament . La resolució del Comitè de Certificació, en cas
de retirada de la certificació, tindrà caràcter provisional durant els deu dies
següents; en aquest termini l'interessat podrà recórrer la sol·licitud davant la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que resoldrà. Si en l'esmentat termini no se
sol·licita l'esmentada revisió, la resolució es considerarà ferma.
12. Els membres i el personal de l'Òrgan de Control i dels comitès que
el componen estan obligats a observar la més absoluta confidencialitat respecte
de les informacions i dades recollides i/o conegudes en el curs de les seves activitats de gestió, control i/o certificació.
13. Els acords de l'Òrgan de Control que no tenguin caràcter particular i
afectin una pluralitat de subjectes es notificaran mitjançant circulars exposades
a les oficines del Consell Regulador. L'exposició de les esmentades circulars s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
14. La Conselleria d'Agricultura i Pesca exercirà la tutela de l'Òrgan de
Control de la Denominació d'Origen Pla i Llevant.
15. Les resolucions del Comitè de Certificació podran ser recorregudes
en alçada davant la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
CAPÍTOL IX
FINANÇAMENT
Article 39
Finançament de la denominació d'origen
1.

El finançament de la denominació d'origen s'efectuarà amb els recur-

20

BOIB

Num. 55

sos següents:
a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d'aquest.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries que acordi el Ple del Consell
Regulador en funció de les necessitats pressupostàries. Les quotes les han d'abonar els inscrits en els diferents registres del Consell Regulador.
c) Les subvencions.
d) Les indemnitzacions, donacions i llegats de tot ordre que li siguin
atribuïts i que siguin acceptats pel Ple del Consell Regulador.
e) Els imports recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació
pròpia, a conseqüència de delegació, o convinguts o concertats amb entitats
públiques o privades.
f) Els provinents de les exaccions i els beneficis fiscals que s'estableixin.
g) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions
legals i els preceptes estatutaris.
2. Les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador són públiques i
estaran exposades a les oficines del Consell Regulador.
3. La consellera d'Agricultura i Pesca, a iniciativa pròpia o a petició del
Ple del Consell Regulador, podrà exigir la realització d'una d'auditoria del
Consell Regulador, que es durà a terme sota les directrius de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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les Illes Balears,
RESOLC
Primer. Modificar les quanties dels annexos I i II de l’Ordre de la
Consellera de Benestar Social de 4 de maig de 2001, per la qual s’estableixen
els preus dels serveis que depenen de la Direcció General de Joventut, que queden redactats tal i com es disposa als annexos I i II d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, moment a partir del qual els nous preus aprovats són plenament aplicables i deixen de regir els publicats anteriorment.

CAPÍTOL X

D’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, contra
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Esports, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat, segons els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o, d’acord
amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal de Justícia de les Illes Balears, en el
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat.

RÈGIM SANCIONADOR

Palma, xx de xx de 2005
La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver

Article 40
Base legal
En l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les
infraccions al que disposa el present Reglament seran sancionades d'acord amb
l'establert en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i en la Llei
1/1999, de 17 de març, de l'Estatut dels productors i industrials agroalimentaris
de les Illes Balears.
Article 41
Tramitació d'expedients
1. La tramitació d'expedients sancionadors per infraccions contra
aquest Reglament detectades en l'àmbit territorial de les Illes Balears correspon
a l'òrgan competent en matèria de qualitat agroalimentària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La tramitació d'expedients sancionadors per infraccions contra el que
disposa aquest Reglament, detectades en àmbits territorials diferents al de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es realitzarà d'acord amb l'establert en
la normativa del lloc de detecció.
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Annex I. Serveis de la Direcció General de Joventut
1. Preus per activitats de temps lliure, associacionisme i voluntariat
Activitats de campaments de temps lliure
Camps de treball a les Illes Balears
Camps d’oci, esports i aventura
Escola de voluntariat

80 euros per activitat i persona
72 euros per activitat i persona
80 euros per activitat i persona
25,5 euros matrícula, menjar i
allotjament per persona
16 euros matrícula i menjar per persona
6,5 euros matrícula

2. Preus del carnet jove
Expedició de nou carnet
Renovació del carnet jove

6 euros
6 euros

Annex II. Criteris per a l’exempció o la reducció de preus a les activitats
de la campanya d’estiu 2005
1. Exempció

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 5735
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 16 de març
de 2005, per la qual s’actualitzen els preus per al 2005 dels annexos de l’Ordre de la consellera de Benestar social de 4 de maig
de 2001, per la qual s’estableixen els preus dels serveis que depenen de la Direcció General de Joventut
L’article 3.2.c) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, estableix que les seves disposicions no són aplicables a les prestacions que retribueixin serveis i activitats administratives, quan
concorrin ambdós sectors, públic i privat, i a més, siguin encomanades per la
persona interessada amb tota espontaneïtat.
La comunitat autònoma de les Illes Balears no té un règim jurídic específic per als preus públics, per la qual cosa, d’acord amb l’article 149.3 de la
Constitució espanyola i l’article 50.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, és d’aplicació
supletòria la legislació estatal i, concretament, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
taxes i preus públics.
D’acord amb l’article 25 d’aquesta darrera Llei i atès l’augment dels costos econòmics que origina la realització de les activitats o la prestació dels serveis de la Direcció General de Joventut, és convenient modificar la quantia d’aquests preus ja que s’han mantingut des de 2001. Igualment, és necessari traduir
a euros les quantitats expressades en pessetes.
Per tot això, fent ús de les competències que m’atribueix la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de

La Direcció General de Joventut pot concedir una exempció econòmica
del 100% del preu de l’activitat, inclòs el transport, en els casos següents i si la
persona interessada ho ha sol·licitat prèviament:
a) Ser beneficiaris del suport transitori comunitari.
b) Tenir, la unitat familiar, ingressos que no superin el salari mínim interprofessional.
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
— Llibre de família o, si no n’hi ha, certificat de convivència del padró
municipal de l’ajuntament corresponent.
— Justificant de cobrament del suport transitori, si pertoca.
— En els casos d’ingressos familiars inferiors al salari mínim interprofesional, s’ha de justificar presentant els documents següents de cada membre de
la unitat familiar major de 18 anys:
a) Si fa feina:
— Si fa feina per compte d’altri, les tres darreres nòmines.
— Si fa feina per compte propi, les tres darreres declaracions trimestrals
(MOD-130 o 131) i la darrera declaració de l’IRPF.
b) Si no ha fet feina mai:
— Certificat sobre la situació de la persona interessada en els distints
règims de la Seguretat Social, que faci referència tant al règim general com al
règim específic. Aquesta sol·licitud es fa a la Tresoreria General de la Seguretat
Social (Oficina de la Subdirecció Provincial d’Inscripció, Afiliació, Altes i
Baixes).
c) Si està en situació de desocupació però ha fet feina anteriorment:
— Si no cobra cap tipus de prestació, certificat de la situació de la persona interessada en els distints règims de la Seguretat Social i certificat de l’INEM
en què consti que no rep cap tipus de prestació.
— Si cobra algun tipus de prestació social de l’atur, els tres darrers rebuts
de la prestació.

