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Disposició final

1.- Disposicions generals

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Palma, 29 de gener de 2010

Num. 2003
Decret 8/2010, de 29 de gener, de modificació de l’annex del
Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009

El President
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

El Consell de Govern, en la sessió del dia 17 d’abril de 2009, va aprovar
el Decret 26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels
concerts educatius per a l’any 2009 (BOIB núm. 60, de 25 d’abril de 2009).
Amb posterioritat a la seva publicació, s’ha pogut comprovar que en l’apartat 5, punt I, lletra b de l’annex del Decret esmentat no es va recollir de manera adequada la nomenclatura de dos cicles formatius de grau mitjà ni, per tant,
el mòdul econòmic que els pertoca; en concret, el cicle formatiu d’explotació de
sistemes informàtics (1r i 2n curs), que no s’adequa al Reial decret 1691/2007,
de 14 de desembre, regulador del títol de tècnic en sistemes microinformàtics i
xarxes, que substitueix la regulació del títol de tècnic en explotació de sistemes
informàtics.
Per això, esdevé legalment necessari modificar l’apartat 5, punt I, lletra b
de l’annex del Decret 26/2009 anteriorment esmentat per tal d’adequar-lo a la
normativa vigent.
Així mateix, amb posterioritat a la publicació del Decret 26/2009, de 17
d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any
2009, mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 13 de
novembre de 2009 (BOIB núm. 173, de 26 de novembre de 2009), s’ha produït
una transformació en la nomenclatura del cicle formatiu d’equips electrònics de
consum (1r curs), que passa a anomenar-se cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r curs), la qual cosa no suposa una alteració del mòdul
econòmic atribuït pel Decret 26/2009, de 17 d’abril. No obstant això, esdevé
necessari mantenir en l’annex objecte de modificació la nomenclatura anterior
del cicle formatiu perquè durant els mesos de gener a agost del 2009 es va cursar el cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs).
Per aquests motius, cal dur a terme la modificació de l’annex del Decret
26/2009, de 17 d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009, en els punts abans esmentats.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 29 de gener de 2010,

DECRET
Article únic
L’apartat 5, punt I, lletra b de l’annex del Decret 26/2009, de 17 d’abril,
d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2009,
passa a tenir la redacció següent:
B) Altres despeses
Cicle formatiu de gestió administrativa. Mòdul anual per unitat: 14.962,38
euros.
Cicle formatiu de comerç. Mòdul anual per unitat: 14.962,38 euros.
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs). Mòdul anual per
unitat: 11.448,12 euros.
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (2n curs). Mòdul anual per
unitat: 13.067,58 euros.
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria. Mòdul anual per unitat:
14.962,38 euros.
Cicle formatiu de farmàcia. Mòdul anual per unitat: 12.734,46 euros.
Cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes (1r curs). Mòdul
anual per unitat: 11.448,12 euros.
Cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes (2n curs). Mòdul
anual per unitat: 13.067,58 euros.
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (1r curs). Mòdul anual per unitat:
9.295.08 euros.
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (2n curs). Mòdul anual per unitat:
11.228.52 euros.
Cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (1r curs). Mòdul
anual per unitat: 11.448,12 euros.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 2004
Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s’adapta el règim jurídic
i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica
‘Sobrassada de Mallorca’ al 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
El Govern de les Illes Balears va aprovar el Reglament de la Denominació
Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ i del seu Consell Regulador mitjançant el
Decret 136/1993, de 16 de desembre. El capítol VI d’aquesta norma regula el
règim jurídic d’aquest òrgan i l’article 26 el defineix com un òrgan col·legiat
dependent de la Conselleria d’Agricultura i Pesca amb atribucions decisòries en
les funcions que aquest Reglament li encomani, d’acord amb el que estableixi la
legislació vigent.
No obstant això, l’article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, estableix que els consells reguladors, o
altres ens assimilats de gestió i control de denominació de qualitat, creats i regulats per la normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de dret
públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d’obrar per al compliment
de les funcions pròpies, i han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic
privat, sens perjudici de l’aplicació de l’ordenament jurídic públic pel que fa a
l’exercici de les potestats administratives que tenguin atribuïdes.
Atès el marc normatiu que estableix l’article 28 de la Llei 10/2003, els
règims jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de
control de denominació de qualitat, entre els quals s’inclou el Consell Regulador
de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’, van ser regulats mitjançant el Decret 49/2004, de 28 de maig, publicat en el BOIB número 79, de 5
de juny, que entrà en vigor l’endemà de la publicació. La disposició addicional
primera d’aquesta norma estableix un termini màxim d’un any perquè els consells reguladors i ens assimilats adaptin l’estructura i la reglamentació de la
denominació al Decret 49/2004.
Quant a la competència per a l’aprovació d’aquest Decret, correspon a la
Comunitat Autònoma, amb caràcter exclusiu, la matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la comunitat
autònoma, en aplicació de l’article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 10.6 de la Llei 5/1993,
de 15 de juny, per la qual es regula el Consell Consultiu, modificada per la Llei
6/2000, de 31 de maig, no és necessària la consulta preceptiva a aquest òrgan,
atès que el contingut d’aquest Decret és de naturalesa organitzativa.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 de gener 2010,

DECRET
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte adaptar l’estructura i la reglamentació del
Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’,
previst en el Reglament aprovat mitjançant el Decret 136/1993, de 16 de desembre, als règims jurídic i econòmic regulats en el Decret 49/2004, de 28 de
maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de ges-
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tió i de control de denominació de qualitat.
Article 2
Règim jurídic i funcions del Consell Regulador de la Denominació
Específica ‘Sobrassada de Mallorca’
1. El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ és una corporació de dret públic de base associativa, amb autonomia
i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, al qual s’atribueix
la gestió, la certificació i el control de la producció, l’elaboració, la transformació i la comercialització de la sobrassada de Mallorca. Exerceix les funcions
d’única autoritat de control en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat
jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les funcions pròpies. Pel que fa
al règim jurídic, està subjecte amb caràcter general al dret privat, tret de les
actuacions que impliquin l’exercici de potestats o funcions públiques, en les
quals s’ha de subjectar al dret administratiu.
3. D’acord amb el que estableix la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, la conselleria competent en matèria d’agricultura exerceix la tutela administrativa d’aquest ens, i pot delegar i encarregar l’exercici de les funcions públiques que siguin necessàries per complir els
seus objectius. En compliment d’aquesta atribució i sens perjudici de la tutela
derivada de la delegació de competències que es pugui acordar a favor del
Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’,
correspon a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a més de les funcions que preveu aquest Decret, la supervisió de les activitats que dugui a terme el Consell
Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ i la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els seus actes subjectes
al dret administratiu.
4. En compliment del que estableix l’article 57 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els actes del Consell Regulador de la Denominació
Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ sotmesos al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dicten.
5. L’estructura interna i el funcionament del Consell Regulador de la
Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ s’han de regir per principis
democràtics.
6. El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’, a més de les funcions que estableix l’article 6 del 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, té les funcions següents:
a) Aplicar les normes del Reglament de la Denominació Específica
‘Sobrassada de Mallorca’, aprovades mitjançant el Decret 136/1993, de 16 de
desembre, i vetllar perquè es compleixin.
b) Promocionar la sobrassada amb denominació específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ i fomentar la millora de la seva qualitat.
c) Notificar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca l’aprovació de regulacions complementàries per a la millora o el control de la qualitat.
d) Dictar normes complementàries amb la finalitat que les carns de porc
de raça autòctona mallorquina destinades a l’elaboració de ‘Sobrassada de
Mallorca de Porc Negre’ responguin a les seves característiques peculiars.
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3. El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ funciona mitjançant acords del Ple. El funcionament dels òrgans de
govern del Consell ha de complir la normativa d’òrgans col·legiats de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i, supletòriament, la de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 4
Composició del Ple
El Ple del Consell Regulador està integrat pels membres següents:
a) El president.
b) El vicepresident.
c) Sis vocals electes en representació del sector elaborador, quatre
elegits per sufragi lliure, directe, igual i secret per i entre les persones físiques o
jurídiques inscrites en la secció a) del Registre d’Elaboradors, i els dos restants
elegits per i entre les persones físiques o jurídiques inscrites en la secció b) del
mateix Registre.
Aquests vocals han d’estar vinculats al sector que representen, sigui directament o pel fet de ser directius d’entitats que es dediquin a les activitats que han
de representar. No obstant això, una mateixa persona, física o jurídica, no pot
tenir representació doble en el Consell Regulador, una en la secció a) i l’altra en
la secció b) del Registre d’Elaboradors, ni directament, ni a través de firmes,
filials o socis de lamateixa empresa.
d) Dos vocals tècnics, amb especials coneixements sobre indústries
càrnies, els quals han de ser nomenats per la persona titular de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
2. S’ha de donar de baixa del Ple del Consell Regulador qualsevol membre que, durant el període de vigència del seu càrrec, sigui sancionat, personalment o la firma a la qual pertanyi, per la comissió d’una infracció greu en les
matèries que es regulen en el Decret 136/1993, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació Específica ‘Sobrassada de Mallorca’ i
del seu Consell Regulador.
També comporten la baixa com a membre del Ple els casos següents:
a. La petició de l’organisme o empresa que representa.
b. L’absència injustificada a tres sessions consecutives o cinc d’alternes.
c. La baixa del Registre de l’empresa que representa o la desvinculació
d’aquesta del sector que representa.
3. Els vocals que representin organitzacions o persones jurídiques cessen
quan es revoca o modifica la representació que exerceixen, i han de ser substituïts pels nous representants que designi l’entitat.
4. Per cada un dels càrrecs de vocal s’ha de designar un suplent, elegit de
la mateixa manera que el titular. Quan, per qualsevol causa, cessi un vocal, s’ha
de designar el suplent, si bé el mandat d’aquest només pot durar fins que tengui
lloc la primera renovació del Consell.
5. El termini per a la presa de possessió dels vocals ha de ser, com a
màxim, d’un mes comptador des de la data de la designació.
Article 5
Funcions del Ple
Són funcions del Ple del Consell Regulador:

Article 3
Composició del Consell Regulador de la Denominació Específica
‘Sobrassada de Mallorca’
1. El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ està compost pels òrgans següents:
a. El president
b. El vicepresident
c. El Ple
d. El secretari
e. La Comissió Permanent
2. El procediment per a l’elecció dels titulars d’aquests òrgans és el que
estableix el Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés
electoral per a la renovació dels membres dels consells de les denominacions de
qualitat agroalimentària.

a) Gestionar la denominació de qualitat.
b) Aprovar el manual de qualitat.
c) Aprovar el pressupost corrent d’ingressos i despeses abans que acabi el
primer trimestre de l’any.
d) Aprovar la memòria anual de les activitats que s’han dut a terme.
e) Aprovar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost
de l’exercici anterior.
f) Elevar la proposta per a la Presidència i la Vicepresidència al conseller
competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes Balears o a l’òrgan
corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria
d’agricultura.
g) Totes les funcions no assignades a un altre òrgan del Consell
Regulador.
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Article 6
Sessions del Ple
1. El Ple s’ha de reunir quan el convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels vocals. És obligatori celebrar una sessió almenys
una vegada cada trimestre.
2. Les sessions del Ple s’han de convocar mitjançant una comunicació
personal als membres per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància de
la recepció, amb almenys quatre dies d’antelació.
3. La convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia de la reunió, en el qual no
es poden tractar més assumptes que els assenyalats prèviament, llevat que siguin
presents tots els membres del Ple i es declari la urgència de l’assumpte amb el
vot favorable de la majoria.
En cas de necessitat o quan ho requereixi la urgència de l’assumpte, a
judici del president o de la meitat dels vocals, el termini de convocatòria pot ser
tan sols de dos dies.
Perquè la constitució de la sessió sigui vàlida és necessària la presència
del president i del secretari o, si escau, de qui els substitueixin, i la de més de la
meitat dels membres del Ple.
4. Quan un titular no pugui assistir a la sessió ho ha de notificar al seu
suplent, perquè el substitueixi, i al president o al secretari del Consell
Regulador.
5. El acords del Ple s’han d’adoptar per majoria de vots dels membres presents. Els vocals tècnics participen amb veu però sense vot. El president té vot
de qualitat.
Article 7
El president
1. Una vegada constituït el Ple, en la mateixa sessió, els vocals electes
esmentats en l’article 4.1 han de proposar el president i el vicepresident.
Posteriorment, la persona titular de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, com a
autoritat competent, ha de resoldre el nomenament del president i del vicepresident, els quals han de prendre possessió en el primer ple després de les eleccions, que ha de ser convocat en el termini màxim de tres mesos des de la sessió constitutiva.
2. Són funcions del president:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació es pot delegar
de manera expressa en els casos que sigui necessari.
b) Convocar i presidir les sessions del Ple del Consell Regulador, assenyalar-ne l’ordre del dia, sotmetre a la decisió d’aquest els assumptes de la seva
competència, executar els acords adoptats i dirigir els debats.
c) Assegurar el compliment de les disposicions legals i complementàries
de conformitat amb els acords del Ple.
d) Administrar els ingressos i els fons del Consell i ordenar els pagaments
corresponents, de conformitat amb els acords del Ple.
e) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador, amb
l’autorització prèvia del Ple.
f) Organitzar i dirigir els serveis del Consell Regulador.
g) Informar l’Administració sobre les incidències que es produeixin en la
producció i en el mercat.
h) Trametre a l’Administració competent en matèria de qualitat agroalimentària els acords que adopti el Ple, per al compliment general, en virtut de les
atribucions que li confereix el Decret 49/2004, de 28 de maig, o el
seu
Reglament, com també els que, per la seva importància, estimi que han de ser
coneguts per aquesta.
i) Qualsevol altra funció que li correspongui d’acord amb la normativa
reguladora dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de denominacions de qualitat.
3. El president pot delegar les funcions en un o més membres del Ple, en
els termes i les circumstàncies que s’estableixin per acord del Ple.
Article 8
Duració del mandat del president
D’acord amb l’article 12.3 del Decret 49/2004, de 28 de maig, el president
exerceix el mandat durant quatre anys i pot ser reelegit.
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Article 9
Causes de cessament del president
1. El president cessa:
a) En expirar el termini del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada el Ple n’ha acceptat la dimissió.
c) Per decisió motivada del conseller competent en matèria d’agricultura
o de l’òrgan competent del consell insular, a proposta del Ple.
2. En cas de cessament o mort, el Ple del Consell Regulador, en el termini d’un mes, ha de proposar un candidat per a la Presidència al conseller competent en matèria d’agricultura o a l’òrgan competent del consell insular. La
duració del mandat del nou president s’estén únicament fins a la primera renovació del Ple.
Article 10
El vicepresident
1. Al nomenament i cessament del vicepresident li són d’aplicació el
mateix procediment i les mateixes causes regulades per a la Presidència. La
duració del mandat també és de quatre anys.
2. Al vicepresident li correspon l’exercici de les funcions que li encomani el Ple en absència del president i la suplència d’aquest en cas d’absència o
malaltia.
Article 11
El secretari
1. El secretari ha de ser designat pel Ple a proposta del president, de qui
depèn directament.
2. Corresponen al secretari la direcció i la coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, dels serveis i de les dependències del Consell
Regulador, a més de les funcions següents:
a) Dirigir i gestionar el personal al servei del Consell Regulador.
b) Redactar l’avantprojecte del pressupost i la memòria anual d’activitats.
c) Actuar com a secretari dels òrgans de govern del Consell Regulador,
amb veu però sense vot.
d) Preparar els treballs del Consell i tramitar l’execució dels acords.
e) Vetllar pel compliment de la normativa vigent, i advertir de qualsevol
desviació que es produeixi.
f) Convocar, en nom i per ordre del president, les reunions dels òrgans de
govern, aixecar les actes i custodiar els llibres i documents del Consell.
g) Expedir els certificats a requeriment de les autoritats competents o a
petició motivada de les persones interessades.
h) Complir les ordres que rebi del president, d’acord amb el Reglament i
la normativa vigent.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.
Article 12
Les comissions permanents
1. El Ple del Consell Regulador pot constituir una o diverses comissions
permanents per resoldre qüestions de tràmit o en els casos en què s’estimi necessari.
2. En la sessió en què s’acordi la constitució d’una comissió permanent
s’han de designar els membres que la formen, i fixar també les missions específiques que li competeixen i les funcions que ha d’exercir. Tots els acords que
es prenguin en la comissió permanent han de ser comunicats al Ple del Consell
en la primera reunió que es dugui a terme.
Article 13
El Comitè de Parts
1. El Comitè de Parts és l’òrgan consultiu en el qual estan representades
totes les parts implicades, no té personalitat jurídica per si mateix i és el màxim
responsable del sistema de certificació de la qualitat.
2. El Comitè de Parts s’encarrega de controlar totes les activitats de certificació i d’assegurar la imparcialitat i la independència de tot el procés de certificació.
3. El Comitè de Parts ha d’adoptar les decisions en tot el que afecta la certificació de manera totalment independent i imparcial.
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4. Les decisions del Comitè de Parts en matèria de certificació són vinculants. Contra les seves decisions es pot interposar una demanda davant la jurisdicció ordinària.
Article 14
Finançament
El Consell Regulador de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ disposa dels recursos següents:
a. Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d’aquest.
b. Les quotes ordinàries i extraordinàries que s’estableixen en el
Reglament i les aportacions que s’acordin.
c. Les subvencions.
d. Les indemnitzacions, les donacions i els llegats de qualsevol ordre que
li siguin atribuïts i que siguin acceptats pel Ple.
e. Els imports recaptats per la prestació de serveis, siguin de creació pròpia a conseqüència de delegació o convinguts o concertats amb entitats
públiques o privades.
f. Els provinents de les exaccions i dels beneficis fiscals que s’estableixin.
g) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions
legals i els preceptes estatutaris.
Les conselleries competents en matèria d’agricultura i pesca i en matèria
d’hisenda han de regular, mitjançant una ordre conjunta, els principis bàsics i el
sistema de comptabilitat aplicable al Consell Regulador de la Denominació
Específica ‘Sobrassada de Mallorca’, d’acord amb la normativa vigent.
Article 15
Patrimoni
El patrimoni del Consell Regulador de la Denominació Específica
‘Sobrassada de Mallorca’ està constituït per tots els béns i drets que li pertanyin
per qualsevol títol. El Consell Regulador pot adquirir i vendre qualsevol tipus
de béns d’acord amb el que prevegi el Reglament propi.
Disposició addicional única
Aquest Decret s’ha de presentar al Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí perquè, si escau, el ratifiqui i publiqui en el Butlletí Oficial de
l’Estat.
Disposició transitòria única
En el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’ha de regularitzar la composició del Ple. Mentrestant, la composició actual ha de dur a terme les funcions que estableix aquest Decret.
Disposició derogatòria
Queda derogat el capítol VI del Decret 136/1993, de 16 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Denominació Específica ‘Sobrassada de
Mallorca’ i del seu Consell Regulador, i qualsevol altra norma de rang igual o
inferior que s’oposi a aquest Decret.
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Decret 10/2010, de 29 de gener, pel qual s’adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica
Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’ al 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

El Govern de les Illes Balears va aprovar el Reglament de la Indicació
Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’ mitjançant el Decret 41/2003, de
25 d’abril. L’article 3 d’aquesta norma estableix que «La defensa de la indicació geogràfica protegida, l’aplicació del seu Reglament, la vigilància del seu
compliment, així com el foment i control de la qualitat de les ensaïmades emparades, queden encomanats al Consell Regulador, a la Conselleria d’Agricultura
i Pesca de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Direcció General
d’Alimentació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de
les seves respectives competències.»
El capítol VI d’aquesta norma regula el règim jurídic del Consell
Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’ i l’article 26 el defineix com un òrgan col·legiat dependent de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca amb atribucions decisòries en les funcions que aquest
Reglament li encomani, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent.
No obstant això, l’article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, estableix que els consells reguladors, o
altres ens assimilats de gestió i control de denominació de qualitat, creats i regulats per la normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de dret
públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d’obrar per al compliment
de les funcions pròpies, i han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic
privat, sens perjudici de l’aplicació de l’ordenament jurídic públic pel que fa a
l’exercici de les potestats administratives que tenguin atribuïdes.
Atès el marc normatiu que estableix l’article 28 de la Llei 10/2003, els
règims jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de
control de denominació de qualitat, entre els quals s’inclou el Consell Regulador
de la Indicació Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’, van ser regulats
mitjançant el Decret 49/2004, de 28 de maig, publicat en el BOIB número 79,
de 5 de juny, que entrà en vigor l’endemà de la publicació. La disposició addicional primera d’aquesta norma estableix un termini màxim d’un any perquè els
consells reguladors i ens assimilats adaptin l’estructura i la reglamentació de la
denominació al Decret 49/2004.
Quant a la competència per a l’aprovació d’aquest Decret, correspon a la
Comunitat Autònoma, amb caràcter exclusiu, la matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la comunitat
autònoma, en aplicació de l’article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 10.6 de la Llei 5/1993,
de 15 de juny, per la qual es regula el Consell Consultiu, modificada per la Llei
6/2000, de 31 de maig, no és necessària la consulta preceptiva a aquest òrgan,
atès que el contingut d’aquest Decret és de naturalesa organitzativa.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 de gener de 2010,

Disposició final única

DECRET

1. Es faculta la consellera d’Agricultura i Pesca per dictar totes les disposicions necessàries per executar i desplegar aquest Decret.
2. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de gener de 2010

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera
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Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte adaptar l’estructura i la reglamentació del
Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de
Mallorca’, previst en el Reglament aprovat mitjançant el Decret 41/2003, de 25
d’abril, als règims jurídic i econòmic regulats en 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.
Article 2
Règim jurídic i funcions del Consell Regulador de la Indicació
Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada de Mallorca’
1. El Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada
de Mallorca’ és una corporació de dret públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, al qual s’atribueix la gestió, la certificació i el control de l’elaboració, la comercialització i
la promoció de les ensaïmades amb Indicació Geogràfica Protegida ‘Ensaïmada

