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Les esmentades ordres preveuen la possibilitat de sol·licitar subvenció per a
activitats de duració superior a un exercici, per la qual cosa es fa necessari fixar
l’import de despesa màxima que podrà ser concedida per a cada un dels propers
exercicis en què està vigent el Programa de desenvolupament rural de les Illes
Balears.

qual s’obri la convocatòria d’ajudes en el marc del Programa de desenvolupament
rural de les Illes Balears 2000-2006, cofinançat per la secció Garantia del FEOGA,
modificat per l’Ordre de 18 de març del 2002 i per l’Ordre de 5 de juny del 2002.

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides, dict la
següent

El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

ORDRE

— o —-

Article únic
Es modifica l’article únic de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de
19 de desembre del 2001, per la qual s’obri la convocatòria d’ajudes en el marc
del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2000-2006, cofinançat
per la secció Garantia del FEOGA, modificat per l’Ordre de 18 de març del 2002
i per l’Ordre de 5 de juny del 2002, que queda redactat amb el contingut següent:
“S’obri el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes previstes en les
ordres que s’esmenten a continuació, que podran presentar-se a partir de l’endemà
d’haver-se publicat aquesta Ordre i dins els terminis següents:
- Per a les ajudes per a la millora de la comercialització de productes agraris
de qualitat (apartat b) i per a la protecció del medi ambient en connexió amb la
conservació del paisatge i de l’economia agrària i forestal (apartat c): durant tot
l’exercici pressupostari de l’any 2002.
- Per a les ajudes per a la millora de la transformació i la comercialització
de productes agraris i silvícoles (apartat a) i per a l’assistència a la gestió de
compres relacionades amb el desenvolupament de la producció agrària (apartat d):
durant tot l’exercici pressupostari dels anys 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006.
a)
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 12 de març de 2001,
per la qual es regula la concessió de les ajudes per a la millora de la transformació
i la comercialització de productes agraris i silvícoles (BOIB núm. 35, de 22-0301) Aquestes s’atendran amb càrrec a les partides pressupostàries 20201 717A01
77000 00 FF 20010 i 20201 717A01 78000 00 FF 20010, amb crèdit vinculat entre
ambdues partides, d’acord amb els imports, expressats en euros, per anualitats,
que s’indiquen:
Subc
77000
78000

2002
2.760.000,00
342.870,84

2003
3.000.000,00
53.000,00

2004
3.000.000,00
53.000,00

2005
3.200.000,00
78.000,00

2006
3.400.000,00
104.000,00

b)
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 16 de març de 2001,
per la qual es regula la concessió de les ajudes per a la millora de la comercialització
de productes agraris de qualitat (BOIB núm. 38, de 29-03-01) S’atendran amb
càrrec a les partides pressupostàries 20201 717A01 77000 00 FF 20010 i 20201
717A 01 78000 00 FF 20010, amb crèdit vinculat entre ambdues partides, per un
import de 400.000,00 euros i 339.000,00 euros, respectivament.
c)
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 27 de febrer de 2001,
per la qual s’estableixen les bases generals de les ajudes per a la protecció del medi
ambient en connexió amb la conservació del paisatge i de l’economia agrària i
forestal, com també amb el benestar dels animals (BOIB núm. 30, de 10-03-01)
S’atendran amb càrrec a les partides pressupostàries 20401 717A01 77000 00 FF
20010, 20401 717A01 78000 00 FF 20010 i 20401 717A01 76100 00 FF 20010
amb crèdit vinculat entre aquestes partides, per un import de 750.000,00 euros,
61.000,00 euros i 50.000,00 euros respectivament.
d)
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 21 de març de 2001,
per la qual es regula la concessió de les ajudes per a l’assistència a la gestió de
compres relacionades amb el desenvolupament de la producció agrària (BOIB
núm. 39, de 31-03-01) S’atendran amb càrrec a les partides pressupostàries 20201
717A01 77000 00 FF 20010 i 20201 717A01 78000 00 FF 20010 amb crèdit
vinculat entre ambdues partides, d’acord amb els imports, expressats en euros, per
anualitats, que s’indiquen:
Subc.
77000
78000

2002
50.000,00
4.000,00

2003
290.000,00
10.000,00

2004
290.000,00
10.000,00

2005
290.000,00
10.000,00

2006
290.000,00
10.000,00

Palma,29 d’octubre de 2002

Núm. 21995
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 31 d’octubre de 2002,
per la qual s’aprova, amb el caràcter transitori establert a l’article
5.5 del Reglament (CEE) 2081/1992, el Reglament de la
denominació d’origen “Oli de Mallorca”.
El cultiu de l’olivera, l’elaboració i el consum d’oli d’oliva tenen una gran
tradició a Mallorca. L’oli de Mallorca, per la seva llarga tradició històrica, qualitat
diferenciada i reconeixement per part dels consumidors és un dels productes
tradicionals més representatius de Mallorca.
Per sol·licitud d’una agrupació, formada per productors d’oliva i elaboradors
i envasadors d’oli d’oliva, s’ha tramitat, en la forma prevista en el Reglament
(CEE) 2081/1992 i en l’RD 1643/1999, la inscripció al Registre comunitari de
denominacions d’origen protegides i d’indicacions geogràfiques protegides la
denominació d’origen “Oli de Mallorca”.
Transmesa la sol·licitud de registre a la Comissió Europea, procedeix
concedir a la denominació d’origen “Oli de Mallorca” la protecció nacional
transitòria, segons el previst a l’article 5.5. del Reglament (CEE) 2081/1992,
mitjançant l‘aprovació i publicació del seu Reglament.
Per tot això, i en virtut de l’autorització per dictar disposicions en matèria
de denominacions de qualitat de productes agroalimentaris que em concedeix el
Decret 106/2002, de 2 d’agost, a proposta de la Direcció General de Agricultura,
consultats els sectors afectats, dict la present
ORDRE
Article únic
S’aprova, amb el caràcter transitori establert a l’article 5.5 del Reglament
(CEE) 2081/1992, el Reglament de la denominació d’origen “Oli de Mallorca”
que figura com a annex a la present Ordre.
Disposició transitòria
Fins que l’estructura de control nomenada a l’efecte, és a dir, el Consell
Regulador de la Denominació d’Origen “Oli de Mallorca”, pugui acreditar el
compliment de la norma EN45011, les funcions de control encomanades a tal
organisme en el seu plec de condicions i en el seu Reglament les assumirà la
Direcció General d’Agricultura d’aquesta Conselleria.
Disposició final primera
S’autoritza la directora general d’Agricultura perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius necessaris per a l’execució de la present Ordre.
Disposició final segona
Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la ratificació del
present Reglament, en aplicació de l’establert a l’article 5 del Reial decret 1643/
1999, de 22 d’octubre.
Disposició final tercera
La present Ordre entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 31 d’octubre de 2002
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació als expedients tramitats a l’empara
de l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 19 de desembre del 2001, per la
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CAPÍTOL I
Generalitats
Article 1. Producte protegit
Queden protegits amb la denominació d’origen “Oli de Mallorca” els olis
d’oliva verge extra que reuneixin les característiques i compleixin les condicions
que estableix aquest Reglament i la legislació vigent.
Article 2. Extensió de la protecció
Un. La protecció atorgada per aquesta denominació d’origen serà la
contemplada en l’article 81 de la Llei 25/1970, i en la resta de la legislació
aplicable, i s’estén als noms en català Oli de Mallorca y Oli mallorquí, així com
als noms en castellà Aceite de Mallorca y Aceite mallorquín.
Dos. Queda prohibida la utilització en altres olis de noms, marques, termes,
expressions i/o signes, que per la seva similitud fonètica o gràfica amb els protegits
puguin induir a confondre’ls amb els que són objecte d’aquesta reglamentació,
fins i tot, en el cas que vagin precedits dels termes «tipus», «gust», «estil»,
“varietat», «envasat en», «amb indústries en» o d’altres anàlegs.
Article 3. Òrgans competents
La defensa de la denominació d’origen, l’aplicació del seu Reglament, la
vigilància del compliment d’aquest, així com el foment i el control de la qualitat
dels olis emparats, queden encomanats al Consell Regulador de la Denominació
d’Origen, 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
seves respectives competències.
Article 4. Manual de qualitat
Un.
El Consell Regulador elaborarà un Manual de qualitat i
procediments, en aplicació de la Norma EN- 45011 «Criteris generals relatius als
organismes de certificació que realitzen la certificació de productes», que serà
revisat i aprovat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca i posat a disposició dels
inscrits.
Article 5. Aprovació d’acords
El Consell Regulador elevarà a la Conselleria d’Agricultura i Pesca els
acords adoptats que afectin els drets i deures dels inscrits, per a la seva aprovació.
CAPÍTOL II
De la producció
Article 6. Zona de producció
Un.
La zona de producció dels olis d’oliva emparats per la denominació
d’origen “Oli de Mallorca” està constituïda pels terrenys ubicats a l’illa de
Mallorca, que el Consell Regulador consideri aptes per a la producció de les
varietats d’oliva que s’indiquen en l’article 7, amb la qualitat necessària per
produir olis de les característiques específiques dels protegits per la denominació
d’origen.
Dos.
La qualificació dels terrenys i dels oliverars a efectes de la seva
inclusió a la zona de producció la realitzarà el Consell Regulador segons els
criteris que quedaran reflectits per escrit al Manual de qualitat, i que hauran de
quedar delimitats a la documentació cartogràfica corresponent del Consell
Regulador.
Tres.
En cas que el titular del terreny estigui en desacord amb la
resolució del Consell sobre la qualificació del terreny, podrà recórrer davant de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca que resoldrà, previ l’informe dels organismes
tècnics que estimi necessari.
Article 7. Varietats aptes
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Article 8. Pràctiques culturals
Un.
Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals que tendeixen a
aconseguir la millor qualitat de l’oli, per la qual cosa el Consell Regulador
proposarà a la Conselleria d’Agricultura i Pesca que es dictin les normes que
estimi oportunes.
Dos.
El Consell Regulador podrà autoritzar l’aplicació de noves
pràctiques culturals, tractaments o tasques que, constituint un avenç en la tècnica
agrícola, es comprovi que no afectin desfavorablement la qualitat de l’oliva i de
l’oli produït. D’aquests acords donarà coneixement a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 9. Collita
Un.
La collita es realitzarà amb la major cura, dedicant exclusivament
a l’elaboració dels olis protegits l’oliva sana, amb el grau de maduració que
permeti l’obtenció dels olis d’oliva verges extra característics de la denominació
d’origen.
Dos. El fruit que no estigui sa, així com el que per les condicions climàtiques
o de producció específiques de l’any, no reuneixi les característiques exigides per
produir olis representatius de la denominació d’origen, no podrà emprar-se per a
l’elaboració d’olis protegits.
Tres. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca la data del començament de la collita i del seu acabament perquè el fruit
estigui al seu convenient grau de maduresa, així com acordar normes sobre el ritme
de recollida de l’oliva per zones i separació per varietats, a fi que estigui en relació
amb la capacitat d’absorció de les tafones. També podrà proposar normes sobre
el transport de l’oliva perquè aquest s’efectuï sense deteriorament de la qualitat
del fruit.
CAPÍTOL III
De l’elaboració
Article 10. Zona d’elaboració
La zona d’elaboració dels olis emparats per la denominació d’origen “Oli
de Mallorca” coincideix amb la de producció d’olives definida en l’article 6.
Article 11. Tècniques d’elaboració
Un. El Consell Regulador establirà cada any el termini màxim de temps que
pot existir entre la collita de cada partida d’oliva i l’extracció del seu oli, tenint
en compte les característiques de la collita i condicions ambientals. Aquest
termini mai superarà les 48 hores.
Dos. El Consell Regulador fixarà anualment el rendiment màxim en oli per
quintar mètric d’oliva.
Tres. Les tècniques emprades a la manipulació i molturació de l’oliva i a
l’extracció i conservació dels olis seran les adequades per obtenir productes de la
màxima qualitat, mantenint els caràcters tradicionals dels olis de la zona de
producció i sempre d’acord a la legislació vigent. Per a això les tafones:
a)
Disposaran d’instal·lacions per a la neteja i rentada del fruit.
b)
Empraran tècniques correctes d’extracció.
c)
Es vigilarà que en el procés d’extracció dels olis i les masses es
mantenguin a temperatura que no perjudiqui les característiques biològiques i
sensorials del producte. Igual prevenció quant a temperatura, s’adoptarà respecte
a l’aigua que s’addicioni als sistemes continus de termofiltres , centrifugat o rentat
d’olis en fase de decantació.
d)
Emmagatzemaran l’oli d’oliva verge en condicions que garanteixin
la seva millor conservació. Els trulls i dipòsits es construiran i revestiran de
material inert i estaran tancats.
Article 12. Noves pràctiques

Un.
L’elaboració dels olis protegits per la denominació d’origen “Oli
de Mallorca” es realitzarà exclusivament amb olives de les varietats mallorquina
o empeltre, arbequina i picual

El Consell Regulador propiciarà la incorporació de noves pràctiques que
aconsellin els avenços de l’oleotècnia , sempre que no produeixi demèrit en la
qualitat dels olis i siguin prou experimentades.

Dos.
El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca que siguin autoritzades noves varietats que, previs els assaigs i experiències
convenients, es comprovi que produeixen olis de qualitat i que puguin ser
assimilats als olis tradicionals.

CAPÍTOL IV
Característiques dels olis
Article 13. Característiques dels olis
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Un. Els olis protegits per la denominació d’origen “Oli de Mallorca” seran,
necessàriament, olis d’oliva verges extra que responguin a les característiques
següents:
- Acidesa: no superior a 0,8.
- Índex de peròxids: no superior a 18 meq O2/kg
- K270: no superior a 0,20.
- Humitat: no superior al 0,1%
- Impureses: no superior al 0,1%.
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la corresponent partida d’oliva, en el moment del seu lliurament o en
l’acompanyament del transport, a l’efecte de justificar l’origen d’aquesta.
Article 16. Registre de tafones
Un. En el Registre de tafones s’inscriuran només aquelles situades a la zona
de producció que molturen oliva d’oliverars inscrits.

Dos. En relació al moment de la recol·lecció i les característiques
organolèptiques es diferencien dos tipus d’oli:

Dos. A la inscripció figurarà: el nom de l’empresa, el seu número
d’identificació fiscal, localitat, lloc d’emplaçament, característiques i capacitat
de la maquinària instal·lada i de la bodega d’emmagatzematge, sistema d’elaboració,
així com quantes dades siguin necessàries per a la perfecta identificació i
catalogació de la tafona. En el cas que l’empresa elaboradora no sigui la
propietària dels locals i instal·lacions es farà constar aquesta circumstància,
indicant el nom del propietari.

«Fruitat», procedent de la collita més primerenca, color entre verdós i groc,
aromàtic i sabor lleugerament amarg i ametllat.

Tres. S’acompanyarà a la petició d’inscripció un plànol a escala convenient,
on quedin reflectits els detalls de construcció i instal·lacions.

«Dolç», procedent de la collita més tardana, de color entre groc palla i groc
or, sabor dolç i sensació picant.

Quatre. Serà condició necessària per a la inscripció d’una tafona d’entitat
associativa (cooperativa o SAT), al Registre de tafones, que els oliverars dels socis
l’oliva dels quals pugui destinar-se a l’elaboració d’olis protegits estiguin inscrits
en el Registre d’oliverars. La cooperativa o SAT podrà sol·licitar la inscripció en
nom de tots els seus associats.

Als olis que romanguin a la tafona fins al mes d’octubre s’admetrà que
l’índex de peròxids pugui assolir la xifra de 20 meq O2/kg.

Tres.
Els olis hauran de presentar les característiques físiques, químiques
i sensorials definides als apartats 1 i 2 d’aquest article. Els olis que no reuneixin
les esmentades característiques no podran ser emparats per la denominació
d’origen “Oli de Mallorca”.
Quatre. El Consell Regulador podrà proposar a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca característiques químiques, físiques i sensorials addicionals per als olis
emparats, previs els assaigs i les experiències convenients.
CAPÍTOL V
Dels registres
Article 14. Registres
Un.
El Consell Regulador durà els registres següents :
a) Registre de plantacions d’oliverar.
b) Registre de tafones.
c) Registre d’envasadores-comercialitzadores

Cinc. Per a la inscripció de les tafones al Registre corresponent, el Consell
Regulador comprovarà que reuneixen les característiques exigides al Manual de
qualitat.
Article 17. Registre d’envasadores-comercialitzadores
Un. En el Registre d’envasadores-comercialitzadores s’inscriuran totes les
situades a la zona de producció que es dediquin a l’envasament i comercialització
d’oli d’oliva verge emparat per la denominació d’origen. A la inscripció figuraran
les dades a què es refereix l’article 16, punt 2.
Dos. El Consell Regulador podrà establir les condicions mínimes que han
de satisfer les instal·lacions d’elaboració o envasament per poder inscriure’s al
Registre de la denominació d’origen.
Article 18. Vigència de les inscripcions

Dos. Les sol·licituds d’inscripció degudament emplenades en imprès
normalitzat es dirigiran al Consell Regulador, acompanyades de les dades,
documents i comprovants que en cada cas siguin requerits per les disposicions i
normes vigents.
Tres. El Consell Regulador denegarà, de forma motivada, les inscripcions
que no s’ajustin als preceptes d’aquest Reglament o a les condicions de caràcter
tècnic que hagin de reunir les plantacions, tafones i plantes envasadores contingudes
al Manual de qualitat.
Quatre. La inscripció en aquests registres no eximeix als interessats de les
seves obligacions respecte a aquells registres que amb caràcter general estiguin
establerts i, en especial, al Registre d’indústries agràries i alimentàries, la
certificació de les quals haurà d’acompanyar-se a la sol·licitud d’inscripció al
Consell Regulador.
Article 15. Registre de plantacions d’oliverar
Un. Al Registre de plantació d’oliverar podran inscriure’s totes aquelles
parcel·les situades a la zona de producció i plantades amb les varietats indicades
en l’article 7, l’oliva de les quals sigui destinada a l’elaboració dels olis protegits
per la denominació d’origen.
Dos. A la inscripció figurarà: el nom del propietari i en el seu cas el del
parcer, llogater, censatari o qualsevol altre titular de propietat útil; el nom de
l’oliverar, lloc o paratge i terme municipal en el qual està situat, any de plantació,
superfície de producció, varietat o varietats d’oliva i quantes dades siguin
necessàries per a la localització i classificació de l’oliverar.
Tres. El Consell Regulador facilitarà a les entitats o persones físiques
inscrites en el Registre de plantacions d’oliverar un document o cartilla de
productor, en el que s’expressi la superfície d’oliverar inscrit amb desglossament
de varietats, així com la producció màxima per a cada campanya, podent-se
establir altres dades que es considerin necessàries, a l’objecte d’una millor
identificació i control. L’esmentat document s’acompanyarà de talonari amb
matriu, del qual el productor lliurarà un exemplar a la tafona inscrita receptora de

Un. Per a la vigència de les inscripcions al Registre serà indispensable
complir en tot moment amb els requisits que imposa el present capítol, havent de
comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades
subministrades a la inscripció, quan aquesta es produeixi. En conseqüència, el
Consell Regulador podrà revocar les inscripcions quan els titulars d’aquestes no
s’ajustin a tals prescripcions.
Dos. El Consell Regulador efectuarà inspeccions periòdiques per comprovar
l’efectivitat del que es disposa en el paràgraf anterior.
Tres. Totes les inscripcions als diferents registres seran renovades en el
termini i forma que determini el Consell Regulador, podent establir el Consell
Regulador condicions per a la renovació.
CAPÍTOL VI
Drets i obligacions
Article 19. Titulars dels drets
Un. Només les persones físiques o jurídiques que tenguin inscrits els seus
oliverars, tafones o plantes envasadores-comercialitzadores als registres als quals
es refereix l’article 14 del present Reglament, podran respectivament produir
oliva amb destinació a l’elaboració d’olis protegits, o molturar l’esmentada oliva
i obtenir oli amb dret a la denominació d’origen o envasar oli protegit per la
denominació.
Dos. La denominació d’origen “Oli de Mallorca” pot aplicar-se únicament
als olis procedents de tafones inscrits al Registre, que hagin estat produïts i
elaborats conforme a les normes exigides per aquest Reglament i que reuneixin les
característiques i condicions establertes en l’article 13 del present Reglament.
Tres. El dret a l’ús de la denominació d’origen en propaganda, publicitat,
documentació o etiquetes, és exclusiu de les firmes inscrites en els registres
corresponents.

19710

BOIB

Núm. 135

Quatre. Pel fet de la inscripció en el Registre, les persones físiques o
jurídiques inscrites queden obligades al compliment de les disposicions d’aquest
Reglament, del Manual de qualitat, i dels acords que, dins de les seves competències,
dictin la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i el Consell Regulador, així com satisfer les exaccions que els
corresponguin.
Article 20. Separació de matèries primeres i de productes
Un. A les parcel·les corresponents a olivars inscrits i a les seves construccions
annexes no podrà entrar ni haver-hi existències d’oliva o oli sense dret a
denominació d’origen, a excepció de l’oliva no apta de la pròpia parcel·la.
Dos. A les tafones i plantes envasadores-comercialitzadores inscrites en els
registres de l’article 14 no podran introduir-se més que olives procedents d’oliverars
inscrits i oli procedent d’altres tafones inscrites.
Tres. Les firmes que tenguin inscrites tafones o plantes envasadores, només
podran tenir emmagatzemat el seu oli als locals declarats a la inscripció, i perdran
la protecció de la denominació d’origen les partides a les quals s’incompleixi
aquest precepte.
Quatre. Els olis que, per qualsevol causa, no puguin comercialitzar-se amb
la denominació d’origen, podran destinar-se al consum directe o a l’elaboració
d’altres productes, sempre que siguin aptes per a consum humà, i es controlin
mitjançant les disposicions que dicti el Consell Regulador.
Cinc. Els processos de refinació o extracció d’olis de pinyolada d’oliva no
podran realitzar-se ni a les tafones inscrites, ni en locals annexos a aquestes.
Article 21. Utilització de noms comercials
Les firmes inscrites en el Registre d’envasadores-comercialitzadores podran
utilitzar a més del nom o raó social, o en substitució d’aquest, els noms comercials
que tenguin registrats com de la seva propietat o autoritzats pels seus propietaris,
sempre que es compleixin els requisits següents :
a)
Haver estat autoritzats pel Consell Regulador, prèvia sol·licitud
dels interessats acompanyada dels documents fefaents i fent manifestació expressa
de que es responsabilitzen de tot el que concerneix a l’ús de l’esmentat nom en olis
emparats per la denominació d’origen. En el cas que un nom comercial sigui
utilitzat per diverses firmes inscrites, la responsabilitat serà solidària.
b)
En el cas d’infracció greu o molt greu comesa utilitzant un
d’aquests noms comercials, la seva utilització serà prohibida en endavant a la o
les firmes autoritzades, sense perjudici de la sanció corresponent.
Article 22. Reserva de noms i marques
Un. Els noms de les raons socials de les firmes inscrites amb què figuren en
els registres i aquells als quals es refereix l’article anterior, així com les marques,
símbols, emblemes i llegendes publicitàries o qualsevol altre tipus de propaganda,
que s’utilitzi aplicat als olis protegits per la denominació d’origen, no podran ser
emprats, ni tan sols pels propis titulars, en la comercialització d’altres olis, llevat
de les excepcions que estimi el Consell Regulador, prèvia sol·licitud de l’interessat
a l’esmentada entitat, la qual, cas que entengui que la seva aplicació no causa
perjudici als olis emparats, elevarà la corresponent proposta a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears, que resoldrà.
Dos. El Consell Regulador podrà impedir l’aplicació dels noms comercials,
marques, símbols o llegendes publicitàries pròpies de les firmes, inscrites en els
registres del Consell Regulador, en la comercialització d’altres productes similars,
amb la finalitat de no causar perjudici o desprestigi a la denominació, ni possible
confusió al consumidor.
Article 23. Normes particulars d’etiquetatge
Un. Qualsevol que sigui el tipus d’envàs en el qual s’expedeixi l’oli emparat
amb la denominació d’origen “Oli de Mallorca” per al consum, anirà proveït d’un
precinte de garantia o contraetiqueta numerada que serà controlada, subministrada
i expedida pel Consell Regulador d’acord a les normes establertes en el Manual
de qualitat.
El precinte de garantia haurà de ser col·locat a les pròpies instal·lacions
d’envasament i d’acord amb les normes que determini el Consell Regulador i
sempre de forma que no permeti una segona utilització.
Dos. En les etiquetes pròpies de les firmes elaboradores, que s’utilitzin per
als olis emparats, figurarà obligatòriament i de forma destacada, el número de
registre en la denominació d’origen, a més de les dades que amb caràcter general
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es determinen en la legislació vigent.
Tres. Abans de la posada en circulació d’etiquetes de les firmes elaboradores
inscrites, ja siguin corresponents a olis protegits o a olis sense dret a la denominació
d’origen, aquestes hauran de ser autoritzades pel Consell Regulador, als efectes
que es relacionen en aquest Reglament. Serà denegada l’aprovació d’aquelles
etiquetes que, per qualsevol causa, puguin donar lloc a confusió al consumidor,
així com podrà ser revocada l’autorització d’una de ja concedida anteriorment
quan hagin variat les circumstàncies de la firma propietària d’aquesta, prèvia
audiència de la firma interessada.
Quatre. El Consell Regulador adoptarà i registrarà un emblema com a
símbol de la denominació d’origen prèvia la conformitat de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Aquest emblema haurà de figurar als documents, etiquetes,
distintius, etc., que expedeixi el Consell Regulador.
Cinc. El Consell Regulador podrà fer obligatori que a l’exterior de les
instal·lacions inscrites i en lloc destacat figuri l’emblema que al·ludeixi a aquesta
condició.
Article 24. Volant de circulació
L’oli d’oliva verge protegit per la denominació d’origen “Oli de Mallorca”
podrà expedir-se a granel en bidons o cisternes sense límit de capacitat, sempre
que el seu trànsit es produeixi entre firmes inscrites.
En tot cas, els envasos, bidons o cisternes, hauran de precintar-se i
acompanyar al transport un volant de circulació, expedit pel Consell Regulador en
la forma que per aquest es determini en el Manual de qualitat.
Article 25. Envasament
Un. L’envasament i etiquetatge dels olis emparats per la denominació
d’origen “Oli de Mallorca” haurà de ser realitzat exclusivament a les plantes
envasadores inscrites i autoritzades pel Consell Regulador. De no ser així l’oli
perdrà el dret a l’ús de la denominació.
Dos. Els olis emparats per la denominació d’origen “Oli de Mallorca”
únicament poden circular i expedir-se per les firmes inscrites en les condicions
d’envasament i embalatge aprovades pel Consell Regulador, que no perjudiquin
la seva qualitat o prestigi.
Article 26. Declaracions
Un. Per tal de poder controlar la producció, l’elaboració i les existències,
així com les qualitats, el tipus i quant sigui necessari per acreditar l’origen i
qualitat dels olis, les persones físiques o jurídiques titulars d’oliverars, tafones i
plantes envasadores, estaran obligades a presentar al Consell Regulador les
declaracions següents :
a)
Totes les firmes inscrites en el Registre de plantacions d’oliverar
presentaran, una vegada acabada la collita i en tot cas abans del 31 de maig de cada
any, declaració de la collita obtinguda per varietats a cada una de les plantacions
inscrites, indicant la destinació de l’oliva i en cas de venda el nom del comprador,
segons les normes que dicti a l’efecte el Consell Regulador. Així mateix es
declararà la quantitat d’oliva no sana o de pellucada i la seva destinació.
b)
Totes les firmes inscrites en el Registre de tafones hauran de
declarar abans del 31 de maig la quantitat d’oli obtingut, havent de consignar la
procedència de l’oliva segons les varietats i la destinació dels olis que comercialitzin
indicant comprador i quantitat. En la mesura que tenguin existències d’oli hauran
de declarar, en els deu primers dies de cada mes, el moviment de mercaderies
durant el mes anterior i les existències referides al dia primer del mes en curs.
c)
Les firmes inscrites en el Registre d’envasadorescomercialitzadores presentaran, dins dels deu primers dies de cada mes, una
declaració d’entrades i sortides d’olis hagudes el mes anterior, amb indicació de
la procedència o destinació dels olis i declaració d’existències referides el dia 1
del mes en curs.
Les declaracions a les quals es refereix aquest article tenen efectes merament
estadístics, per la qual cosa no podran facilitar-se ni publicar-se més que dades
numèriques, sense cap referència de caràcter individual.
Totes les firmes inscrites emplenaran, a més, els formularis que amb
caràcter particular estableixi el Consell Regulador, sobre producció, elaboració,
existències en emmagatzemament, comercialització, etc.
Article 27. Certificació
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Un. Perquè els olis d’oliva verge puguin ser certificats hauran de complir
amb les característiques definides en l’article 13.
Dos. Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits en els
registres: plantacions, instal·lacions i productes, estaran sotmeses al control
realitzat pel Consell Regulador per tal de verificar que els olis que ostenten la
denominació d’origen “Oli de Mallorca” compleixen els requisits del present
Reglament.
Tres. Els controls es basaran en inspeccions de les explotacions i les
instal·lacions, revisió de la documentació i anàlisi de la matèria primera i producte
acabat.
Quan es comprovi que la matèria primera i els productes acabats no s’han
obtingut d’acord als requisits d’aquest Reglament o presenten defectes o alteracions
sensibles, aquests no podran comercialitzar-se sota l’empara de la denominació
d’origen “Oli de Mallorca”, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador
recollit en el capítol VIII d’aquest Reglament.
Quatre. L’oli que no hagi obtingut la certificació haurà de romandre en
envasos independents que es retolaran amb signes que adverteixin clarament tal
situació.
El Consell Regulador vigilarà en tot moment la destinació dels esmentats
olis que, en cap cas, podran estar emparats per la denominació d’origen.
Article 28. Desqualificació d’olis
Un. Les olives i olis qualificats hauran de mantenir les seves característiques.
Tota partida d’oliva o lot d’oli que per qualsevol causa presenti defectes,
alteracions sensibles o que a la seva elaboració s’hagin incomplert els preceptes
d’aquest Reglament o els preceptes d’elaboració assenyalats per la legislació
vigent, no podran ser emparats per la denominació d’origen, essent desqualificats
pel Consell Regulador o perdent el dret a la denominació d’origen en cas de
productes no definitivament elaborats. Així mateix es considerarà com a
desqualificat qualsevol producte obtingut per mescla amb un altre prèviament
desqualificat.
Dos. La desqualificació dels olis podrà ser realitzada pel Consell Regulador
en qualsevol fase d’elaboració o envasament, i a partir de l’expedient de
desqualificació hauran de romandre degudament separades i retolades, sota
control del Consell Regulador que en la seva resolució determinarà la destinació
del producte desqualificat, que en cap cas podrà ser qualificat amb la denominació
d’origen
CAPÍTOL VII
Del Consell Regulador
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denominació d’origen “Oli de Mallorca” i fomentar la millora de la seva qualitat.
Tres. El Consell Regulador podrà proposar, a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, l’aprovació de normes per a la millora i/o control de qualitat.
Article 31. Composició
Un. El Consell Regulador es constituirà per la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears i estarà format per:
a)
Un president, nomenat pel conseller d’Agricultura i Pesca a
proposta del Consell Regulador, que tindrà vot de qualitat.
b)
Un vicepresident, nomenat pel conseller d’Agricultura i Pesca a
proposta del Consell Regulador, elegit d’entre els vocals del Consell Regulador.
No pot estar inscrit en el mateix Registre del president ; el vice-president
mantindrà la seva condició de vocal.
c)
Quatre vocals en representació del sector oliverer, elegits per i
entre les persones inscrites en el Registre de plantacions d’oliverar.
d)
Quatre vocals en representació del sector d’elaboració i
envasament, elegits per i d’entre els inscrits als registres b) i c) de l’article 14.
e)
Dos vocals tècnics, amb especials coneixements sobre olivicultura
i oleotècnia, nomenats pel conseller d’Agricultura i Pesca.
Dos. Per cada un dels càrrecs de vocals del Consell Regulador es designarà
un suplent elegit en la mateixa forma que el titular.
Tres. Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys, podent ser
reelegits.
Quatre. En cas de cessament d’un vocal per qualsevol causa, es procedirà
a designar el substitut en la forma establerta, si bé el mandat del nou vocal només
durarà fins que se celebri la primera renovació del Consell.
Cinc. El termini per a la presa de possessió dels vocals serà com màxim d’un
mes, a comptar des de la data de la seva designació.
Sis. Causarà baixa qualsevol membre del Consell Regulador que durant el
període de vigència del seu càrrec sigui sancionat per infracció greu en les matèries
que regula aquest Reglament, bé personalment o la firma a 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 al Registre o deixar d’estar vinculat al
sector que representa
Set. La designació de vocals del Consell Regulador es realitzarà d’acord
amb la legislació vigent.
Article 32. Vinculació dels vocals

Article 29. Definició
Un. El Consell Regulador és un òrgan col·legiat dependent de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
atribucions decisòries en quantes funcions se li encomanen en aquest Reglament,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Dos. El seu àmbit de competències, estarà determinat:
a)
Pel que fa al territori, per la zona de producció.
b)
Pel que fa als productes, pels protegits per la denominació
d’origen, en qualsevol de les seves fases de producció, elaboració,
emmagatzemament, envasat i circulació.
c)
Pel que fa a les persones, per aquelles físiques o jurídiques
inscrites en els diferents registres.

Els vocals als quals es refereix l’apartat c) i d) del punt 1 de l’article anterior
hauran d’estar vinculats al sector que representen bé directament o per ésser
directius d’entitats que es dediquin a les activitats que han de representar. Això no
obstant, una mateixa persona, física o jurídica, no podrà tenir al Consell representació
doble, una al sector productor i una altra al sector elaborador-envasador, ni
directament, ni a través de firmes, filials o socis de la mateixa empresa. Els vocals
elegits per pertànyer com a directius d’una firma inscrita, cessaran en el seu càrrec
en cessar com a directius de l’esmentada firma, encara que seguissin vinculats al
sector per haver passat a una altra empresa, i procedirà a nomenar el seu substitut
en la forma establerta.
Article 33. Funcions del president
Un. Al president li correspon:

Tres.
El Consell Regulador serà l’organisme de certificació que d’acord
amb l’article 10 del Reglament CEE 2081/1992, s’encarregarà de garantir que els
productes protegits per la denominació d’origen compleixin els requisits establerts
en el present Reglament.

1.Representar el Consell Regulador. Aquesta representació podrà delegarla de manera expressa en els casos que sigui necessari.
2.Complir i fer complir les disposicions legals i complementàries.

Article 30. Funcions
Un. És missió principal del Consell Regulador la d’aplicar els preceptes
d’aquest Reglament i vetllar pel seu compliment, per la qual cosa exercirà les
funcions que se li encomanen en l’article 87 de la Llei 25/1970, i disposicions
complementàries, així com les que expressament s’indiquen en l’articulat d’aquest
Reglament.
Dos. El Consell Regulador haurà de promocionar l’oli d’oliva amb

3.De conformitat amb els acords del Consell Regulador, administrar els
ingressos i fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments corresponents.
4.Convocar i presidir les sessions del Consell, assenyalant l’ordre del dia,
sotmetent a la decisió d’aquest els assumptes de la seva competència i executar
els acords adoptats.
5.Organitzar el règim interior del Consell.
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6.Proposar al Consell Regulador la contractació, suspensió o renovació del
personal del Consell.
7.Organitzar i dirigir els serveis.
8.Informar als organismes superiors de les incidències que es produeixin a
la producció i al mercat.
9.Remetre a la Conselleria d’Agricultura i Pesca aquells acords que per al
compliment general acordi el Consell, en virtut de les atribucions que li confereix
aquest Reglament, i aquells que per la seva importància estimi que han de ser
coneguts per ella.
10.
Aquelles altres funcions que el Consell Regulador acordi o que li
encomanin la comunitat autònoma de les Illes Balears o el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació en l’àmbit de les seves respectives competències.
Dos. La durada del mandat del president serà de quatre anys, podent ser
reelegit.
Tres. El president cessarà: en expirar el temps del seu mandat, a petició
pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió o per decisió de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
Quatre. En cas de cessament o mort, el Consell Regulador en el termini d’un
mes, proposarà un candidat a la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a la
designació del nou president. El mandat del nou president només durarà fins que
se celebri la primera renovació del Consell.
Article 34. Convocatòria de les reunions i adopció d’acords
Un. El Consell es reunirà quan el convoqui el president, bé per pròpia
iniciativa o a petició de la meitat dels vocals, essent obligatori celebrar sessió
almenys una vegada al trimestre.
Dos. Les sessions del Consell Regulador es convocaran per comunicació
personal als membres del Consell, mitjançant qualsevol mitjà tècnic que deixi
constància de la seva recepció, i amb almenys quatre dies d’antelació. La citació
ha d’anar acompanyada per l’ordre del dia de la reunió, en la que no es podran
tractar més assumptes que els assenyalats prèviament, llevat que siguin presents
tots els membres del Consell Regulador i sigui declarada la urgència de l’assumpte
amb el vot favorable de la majoria.
En cas de necessitat i si així ho requereix la urgència de l’assumpte, a judici
del president, o de la meitat dels vocals, el termini de convocatòria serà de tan sols
dos dies.
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a)
Preparar els treballs del Consell i tramitar l’execució dels seus
acords i els presos per la Comissió Permanent.
b)
Assistir a les sessions amb veu, però sense vot, cursar les
convocatòries, estendre les actes i custodiar els llibres i documents del Consell.
c)
Els assumptes relatius al règim interior de l’organisme, tant del
personal com administratius.
d)
Confeccionar la informació tècnica sol·licitada pel Consell, la
Comissió Permanent, el Comitè de Tast i el Comitè Consultiu.
e)
Les funcions que li encomani el president relacionades amb la
preparació i la instrumentació dels assumptes de la competència del Consell.
f)Rebre els actes de comunicació dels vocals pel Consell i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits
dels que hagi de tenir coneixement.
g)
Expedir certificats de consulta, dictàmens i acords aprovats.
Tres. Per a les funcions tècniques que té encomanades, el Consell comptarà
amb els serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en el director
d’aquests que serà designat pel Consell a proposta del president.
Quatre. Per als serveis de control i vigilància, comptarà amb inspectors i/
o serveis d’inspecció. Aquests inspectors i/o serveis d’inspecció seran designats
pel Consell Regulador i habilitats per l’organisme competent de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb les atribucions inspectores següents:
a)
Sobre les plantacions d’oliverar inscrites en el registre corresponent
del Consell Regulador.
b)
Sobre les tafones, i plantes envasadores-comercialitzadores
inscrites en els corresponents registres del Consell Regulador.
c)
Sobre l’oliva i l’oli procedents d’oliverars i tafones inscrits,
respectivament.
Cinc. El Consell Regulador podrà contractar, per efectuar treballs urgents,
el personal i/o serveis necessaris, sempre que tengui aprovada en el pressupost
dotació per a aquest concepte.
Sis. A tot el personal del Consell, tant amb caràcter de fix com eventual, li
serà d’aplicació la legislació laboral vigent.
Article 37. Comitè de Tast
Un. Pel Consell s’establirà un Comitè de Tast, format pels experts necessaris,
que tendrà com a comesa informar sobre la qualitat dels olis. Aquest informe
constituirà un assaig més del producte i serà posat a disposició de l’òrgan de
control.
Dos. El Consell Regulador establirà al Manual de qualitat les normes de
constitució i funcions del Comitè de Tast.
Article 38. Comitè Consultiu

En tot cas, a cada una de les sessions, per a la seva validesa constitutiva, serà
necessària la presència de més de la meitat de la totalitat dels membres del Consell.
Tres. Quan un titular no pugui assistir ho notificarà al Consell Regulador i
al seu suplent perquè el substitueixi.
Quatre. Els acords del Consell Regulador, s’adoptaran per majoria de
membres presents i per a la seva validesa serà necessari que siguin presents més
de la meitat dels seus membres.

Es crearà un Comitè Consultiu encarregat d’assegurar l’adequada
imparcialitat en la certificació. La composició i funcionament de l’esmentat
Comitè es contempla en el Manual de qualitat recollit en l’article 4 d’aquest
Reglament.
Article 39. Finançament
Un. El finançament de les obligacions del Consell s’efectuarà amb els
recursos següents :

Article 35. Comissió Permanent
Per 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
per dos vocals titulars, designats pel ple de l’organisme. En la sessió en què
s’acordi la constitució d’aquesta Comissió Permanent s’acordaran també les
missions específiques que li competeixin i les funcions que exercirà. Totes les
resolucions que prengui la Comissió Permanent seran comunicades al ple del
Consell a la primera reunió que se celebri.
Article 36. El secretari i els serveis del Consell
Un. Per al compliment dels seus objectius el Consell Regulador comptarà
amb el personal i/o serveis necessaris, que figurin dotats en el pressupost propi del
Consell.
Dos. El Consell tendrà un secretari designat pel propi Consell a proposta del
president, del qual dependrà directament i tendrà com a missions específiques les
següents:

1.Amb el producte de les exaccions parafiscals que es fixen en l’article 91
de la Llei 25/1970, a les que s’aplicaran els tipus següents:
a) Exacció anual sobre les plantacions inscrites en els registres. La base serà
el producte del nombre d’hectàrees d’oliverar inscrites a nom de cada interessat,
pel valor mitjà, en euros, de la producció d’una hectàrea a la zona i campanya
precedent. El tipus d’aquesta exacció serà el 0,50 per cent.
b) Exacció sobre productes emparats. La base és el valor resultant de
multiplicar el preu mitjà de la unitat de producte emparat per la quantitat venuda.
El tipus d’exacció serà de l’1,00 per cent.
c) Exacció de 0,60 euros per dret d’expedició de certificat o visat de factures
i el doble del preu del cost sobre cada etiqueta o contraetiqueta.
Els subjectes passius de cada una de les exaccions són: de l’a) els titulars dels
oliverars inscrits; de la b) els titulars de tafones i plantes envasadorescomercialitzadores que expedeixin oli al mercat i de la c) els titulars de les tafones
o plantes envasadores-comercialitzadores sol·licitants de certificats, visat de
factures, adquirents d’etiquetes o contraetiquetes.
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2.Les subvencions, llegats i donacions que rebin.
3.Les quantitats que es puguin percebre en concepte d’indemnitzacions per
danys o perjudicis ocasionats al Consell o als interessos que representi.
4.Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els productes i vendes
d’aquest.
Dos.
Els tipus impositius fixats en aquest article podran variar-se, a
proposta del Consell Regulador, per la Conselleria d’Agricultura i Pesca de les
Illes Balears, quan les necessitats pressupostàries del Consell així ho aconsellin
i sempre que s’ajustin als límits establerts en l’article 90 de la Llei 25/1970 i
disposicions complementàries.
Tres.
La gestió dels ingressos i despeses que figuren en els pressuposts
correspon al Consell Regulador.
Article 40. Acords
Un.
Els acords del Consell Regulador es notificaran als interessats.
Això no obstant, quan els esmentats acords no tenguin caràcter particular i afectin
a una pluralitat de persones relacionades amb producció d’oliva, elaboració i/o
envasament d’oli d’oliva, es publicaran a més al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, sense perjudici de la seva exposició a les oficines del Consell Regulador.
Dos.
Els acords i resolucions que adopti el Consell Regulador seran
susceptibles de recurs davant del conseller d’Agricultura i Pesca de les Illes
Balears.
CAPÍTOL VIII
De les infraccions, sancions i procediment
Article 41. Base legal
Totes les actuacions que sigui precís desenvolupar en matèria d’expedients
sancionadors s’ajustaran a les normes d’aquest Reglament; a la Llei 25/1970, de
2 de desembre, d’Estatut de la vinya, del vi i dels Alcohols; al Decret 835/1972,
de 23 de març, pel qual s’aprova el seu Reglament; al Reial decret 1945/1983, de
22 de juny, que regula les infraccions i sancions en matèria de defensa del
consumidor i la producció agroalimentària; a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; al Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma, per a
l’exercici de la potestat sancionadora; així com a la resta de la legislació vigent
que sigui d’aplicació.
Article 42. Tipus de sancions
Un.
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 en l’ús de la denominació d’origen o baixa en el
Registre d’aquesta d’acord amb el que s’expressa en els articles següents i
s’especifica en el Manual de qualitat, sense perjudici de les sancions que, per
contravenir la legislació general sobre la matèria, puguin ser imposades.
Dos.
Les bases per a la imposició de multes es determinaran d’acord
amb el que disposa l’article 120 del Decret 835/1972.
Article 43. Classificació de les infraccions
Un.
Segons disposa l’apartat 2 de l’article 129 del Decret 835/1972,
les infraccions comeses per les persones inscrites en el Registre de la denominació
es classifiquen, a efectes de la seva sanció, en la forma següent:
A.
Faltes administratives. Se sancionaran amb advertència o amb
multes de l’1 al 10 per 100 del valor de les mercaderies afectades.
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i de moviment de les existències de productes.
d)
Les restants infraccions al Reglament o als acords del Consell
Regulador, en la matèria a què es refereix en aquest apartat A).
B.
Infraccions per incompliment a l’establert en aquest Reglament
o les seves disposicions complementàries, i als acords del Consell Regulador
sobre elaboració, característiques, conservació, etiquetat, envasament,
emmagatzemament i comercialització del producte emparat. Se sancionaran amb
multes del 2 al 20 per 100 del valor de les mercaderies afectades, podent aplicarse, a més, el decomís.
Aquestes infraccions són les següents:
a)
L’incompliment de les normes vigents sobre pràctiques higièniques
d’elaboració, conservació i transport.
b)
Utilitzar a l’elaboració d’olis emparats oliva no autoritzada, a la
qual es refereix l’article 7 i, en general, qualsevol pràctica que influeixi en la
qualitat del producte, llevat dels casos que determini el Consell Regulador i en les
condicions que aquest assenyala.
c)
Emprar a l’elaboració d’olis protegits oliva de varietats diferents
a les autoritzades.
d)
L’incompliment de normes d’elaboració i condicions establertes
en el capítol III d’aquest Reglament.
e)
No permetre o dificultar les accions de control.
f)Les restants infraccions al Reglament o als acords del Consell Regulador,
en matèria a què es refereix aquest apartat B).
C.
Infraccions per un ús indegut de la denominació d’origen o per
actes que puguin causar-li perjudici o desprestigi. Se sancionaran amb multes que
van des de 120,20 euros al doble del valor de la mercaderia o productes afectats
quan aquest superi l’esmentada quantitat, i amb el seu decomís.
Aquestes infraccions són les següents:
a)
La utilització de raons socials, noms comercials, marques, símbols
o emblemes que facin referència a la denominació d’origen o als noms protegits
per ella, en la comercialització d’altres olis no protegits, així com les infraccions
de l’article 23.
b)
La utilització de la denominació d’origen en olis que no hagin
estat elaborats conforme a les normes establertes en la legislació vigent, en aquest
Reglament, o en les seves disposicions complementàries, i els acords adoptats pel
Consell Regulador en aquesta matèria, o que no reuneixin les característiques
fisicoquímiques i organolèptiques que els caracteritzen.
c)
La utilització de marques o etiquetes no aprovades pel Consell
Regulador en aquesta matèria.
d)
La indeguda tinença, negociació o utilització dels documents,
contraetiquetes, etiquetes, segells, publicitat i qualsevol altre material propi de la
denominació, així com la falsificació d’aquests.
e)
La utilització de noms comercials, marques o etiquetes no
aprovades pel Consell Regulador, en els casos als quals es refereix aquest apartat
C).
f)Les infraccions a l’establert en l’article 24.
g)
L’expedició d’olis que no corresponguin a les característiques de
qualitat esmentades en els seus mitjans de comercialització.
h)
Efectuar l’elaboració, emmagatzemament, envasament i
etiquetatge d’oli en locals que no siguin les instal·lacions inscrites autoritzades pel
Consell Regulador.
i) L’expedició, circulació o comercialització d’olis emparats en envasos no
autoritzats pel Consell Regulador.
j) L’expedició, circulació o comercialització d’olis emparats per la
denominació d’origen desproveïts de la contraetiqueta numerada o mancats del
medi de control establert pel Consell Regulador.
k)
L’impagament de les exaccions parafiscals a les quals es refereix
l’article 39.1.1., per part dels subjectes passius de cada una de les esmentades
exaccions.
l) En general, qualsevol acte que contravengui el que es disposa en aquest
Reglament o els acords del Consell, i que perjudiqui o desprestigiï la denominació,
o en suposi un ús indegut.
Article 44. Infraccions dels no inscrits

Aquestes faltes són, en general, les inexactituds en les declaracions, volants
de circulació, llibres de registre, i altres documents de control que garanteixin la
qualitat i l’origen dels productes, i especialment, les següents:
a)
Falsejar o ometre dades o comprovants que en cada cas siguin
precisos a cada un dels diferents registres.
b)
No comunicar al Consell Regulador en el termini establert
qualsevol variació que afecti les dades subministrades en el moment de la
inscripció en el Registre.
c)
L’incompliment per omissió o falsedat de l’establert en l’article
26 d’aquest Reglament, en relació amb les declaracions d’elaboració i/o de collita

Un.
Les infraccions comeses per persones no inscrites als registres del
Consell Regulador són les següents:
a)
Usar indegudament la denominació d’origen.
b)
Utilitzar noms, marques, expressions, signes i emblemes que per
la seva identitat o similitud gràfica o fonètica amb els noms protegits per la
denominació d’origen, o amb els signes o emblemes característics d’aquesta,
puguin induir a confusió sobre la naturalesa o l’origen dels productes, sense
perjudici dels drets adquirits que siguin degudament reconeguts pels organismes
competents.
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c)
Emprar els noms protegits per la denominació d’origen, en
etiquetes o propaganda de productes diferents al producte emparat, encara que hi
vagin precedits pel terme «tipus» o altres d’anàlegs.
d)
Qualsevol acció que causi perjudici o desprestigi a la denominació
d’origen o tendeixi a produir confusió en el consumidor respecte d’aquesta.
Dos.
Aquestes infraccions es posaran en coneixement de la Conselleria
d ‘Agricultura i Pesca de les Illes Balears i de les autoritats competents perquè
iniciïn les actuacions legals procedents.
Article 45. Gradació de les sancions
Per a l’aplicació de les sancions previstes en els articles anteriors es tendran
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 un benefici especial per a l’infractor.
b)
Quan es solucionin els defectes en el termini assenyalat per a això
pel Consell Regulador.
c)
Quan es provi que no ha existit mala fe.
2.S’aplicaran en el grau mitjà:
a)
Quan la infracció tengui transcendència directa sobre els
consumidors o suposi un benefici especial per a l’infractor.
b)
Quan no es solucionin els defectes en el termini assenyalat pel
Consell Regulador.
c)
Quan la infracció es produeixi per una actuació negligent, amb la
inobservança de les normes d’actuació expressament acordades pel Consell
Regulador.
d)
En tots els altres casos en els quals no sigui procedent l’aplicació
dels graus mínim i màxim.
3.S’aplicaran en el seu grau màxim:
a)
Quan es produeixi reiteració en la negativa a facilitar informació,
prestar col·laboració o permetre l’accés a la documentació exigida per aquest
Reglament o pels acords del Consell Regulador.
b)
Quan es provi manifesta mala fe.
c)
Quan de la infracció es derivin greus perjudicis per a la
denominació, els seus inscrits o els consumidors.
En els casos de les infraccions tipificades als apartats b), c) i f) de l’article
43 B); als apartats a), b), c), e), f), g), i h), de l’article 43 C), es podrà aplicar la
suspensió temporal de l’ús de la denominació o la baixa en el Registre d’aquesta
.
La suspensió temporal, no superior a tres mesos, del dret a l’ús de la
denominació d’origen comportarà la suspensió del dret a obtenir certificats,
contraetiquetes i altres documents expedits pel Consell Regulador.
La baixa suposarà l’expulsió de l’infractor del Registre del Consell i com
a conseqüència, la pèrdua dels drets inherents a la denominació.
Article 46. Decomís de mercaderia
Un.
Podrà ser aplicat el decomís de les mercaderies com a sanció
única o accessòria, si n’és el cas, o bé el pagament de l’import del seu valor en
el cas en el que el decomís no sigui factible.
Dos.
En el cas de desaparició, canvi o qualsevol manipulació efectuada
sobre la mercaderia retinguda, intervinguda o decomissada, s’estarà sotmès al que
disposa l’article 435 del Codi penal.
Tres.
Les multes hauran d’abonar-se dins del termini de quinze dies
hàbils immediats al de la seva notificació, així com l’import de les despeses de
presa i anàlisi de les mostres, si n’hi hagués. En cas contrari es procedirà per la via
de constrenyiment.
Article 47. Reincidència
Un.
En el cas de reincidència, les multes seran superiors en un 50 per
100 a les assenyalades en aquest Reglament, sense perjudici de les sancions que
puguin correspondre en virtut de la legislació vigent.
Dos.
En cas que el reincident cometi una nova infracció les multes
podran ser elevades fins al triple de les assenyalades en aquest Reglament.
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Tres.
Es considera reincident l’infractor sancionat per infringir qualsevol
dels preceptes d’aquest Reglament durant l’any anterior.
Article 48. Iniciació, instrucció i resolució d’expedients
Un.
La iniciació i instrucció dels expedients sancionadors correspondrà
al Consell Regulador quan l’infractor estigui inscrit a qualsevol dels registres del
Consell Regulador, i la seva resolució s’efectuarà per aquest quan la multa
assenyalada no excedeixi de 300,51 euros. Si la quantia de la sanció supera
l’esmentat import, la proposta de resolució es traslladarà a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca de les Illes Balears.
Dos.
En el cas d’infraccions comeses contra el que es disposa en aquest
Reglament per empreses no inscrites als registres del Consell Regulador,
correspondrà als òrgans competents sobre la matèria de l’Administració de l’Estat
o autonòmica la incoació, instrucció i resolució dels expedients corresponents.
Tres.
En els expedients de caràcter sancionador incoats pel Consell
Regulador hauran d’actuar com a instructor el secretari del Consell, i com a
secretari l’advocat del Consell o, en cas de no haver-n’hi, una persona al seu servei
, assegurant en tot cas l’adequada separació entre les fases d’instrucció i resolució
d’acord amb la normativa vigent.
Quatre. La decisió sobre el decomís definitiu de productes o destinació
d’aquests correspondrà a qui tengui atribuïda la facultat de resoldre l’expedient
conforme als apartats anteriors.
Cinc.
A efectes de determinar la quantia a què es refereix l’apartat 1
s’addicionarà a l’import de la multa el valor de la mercaderia decomissada.
Sis.
En els casos que la infracció concerneixi a l’ús indegut de la
denominació d’origen i això impliqui una falsa indicació de procedència, el
Consell Regulador, sense perjudici de les actuacions i ulteriors sancions
administratives pertinents, podrà acudir als tribunals, exercint les accions civils
i penals reconegudes en la legislació per a la protecció de la propietat industrial.
— o —-

CONSELLERIA D'INTERIOR
Núm. 21948
Resolució del conseller d’Interior de 28 d’octubre de 2002 per la
qual s’aprova el calendari de proves extraordinàries de certificat
de nivell de llengua catalana en les modalitats de cursos ordinaris
i intensius organitzats per l’Institut Balear d’Administració Pública per a l’any 2002
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 1.1 del Decret 191/1996, de
25 d’octubre, pel qual es regulen les condicions generals de les activitats
formatives adreçades al personal al servici de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, correspon a la Conselleria d’Interior el disseny, la
coordinació i el control de l’execució, en l’àmbit de les seves competències, de la
política formativa del personal al servei de l’Administració pública de les Illes
Balears.
Atès que l’apartat 2 d’aquest article estableix que l’Institut Balear
d’Administració Pública, com a principal instrument d’aquesta política, elabora
periòdicament un Pla de formació que respon als principis d’eficàcia i de qualitat
de les activitats formatives, i que afavoreix la participació del personal al servei
de l’Administració.
Atès que l’IBAP, dins del Pla de formació que prepara per a l’any 2002, ha
dissenyat una oferta de cursos dins l’àrea de llengua catalana i llengües estrangeres
(alemany, anglès i francès), i que el personal al servei de l’Administració de les
Illes Balears té dret a participar en les activitats formatives de l’IBAP en els termes
i en les condicions que es determinen a les convocatòries corresponents, activitats
en què també poden participar els empleats públics d’altres administracions
mitjançant el conveni o acord corresponent.
Atès que l’article 14 de l’esmentat Decret 191/1996, modificat pel Decret
2/1999, de 22 de gener, disposa que per obtenir el certificat de nivell en cursos de
llengües hauran de superar-se les proves finals de nivell en les condicions prèvies
de presentació regulades en aquest article i que les proves es convocaran,
ordinàriament, en el mes de juny de cada any, i que hi podrà haver una convocatòria
extraordinària en el mes de desembre de cada any.
Atès que els esmentats cursos es convocaren per Resolució del conseller
d’Interior de 4 de desembre de 2001 (BOIB núm.148 d’11 de desembre).
Per això, fent ús de les competències que m’atribueix la Llei 2/1989, de 22

