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per mitjà de títols o certificats inclosos entre els homologats individualment per ser
inclosos a l´Ordre, de 6 de novembre de 1995, del conseller de Cultura, Educació
i Esports.
Així mateix, també s´acreditaran els coneixements de referència mitjançant
l´aportació dels títols o certificats emesos per l´Institut Balear de l´Administració
Pública a favor de les persones que hagin superat amb aprofitament els cursos
impartits conforme als programes publicats per Resolució del conseller de la
Funció Pública, de data 2 de novembre de 1995.
Article 2
Queden exceptuats del que es disposa a l´article anterior aquells llocs de
treball adscrits, a més de a l´Administració autonòmica de les Illes Balears, a
l´Administració de l´Estat o a altres administracions autonòmiques. En tal cas no
s´exigirà cap nivell de coneixement de la llenguacatalana.
Article 3
La Conselleria de la Funció Pública i Interior modificarà la Relació de llocs
de treball de l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
corresponent al personal funcionari segons el que s´ha exposat als articles 1 i 2 del
present Decret, després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals
presents a la Mesa General de Negociació de l´Administració autonòmica.
Article 4
Es deroga qualsevol disposició d´igual o inferior rang que contradigui el
contingut d´aquest Decret.
Disposició transitòria
De conformitat amb el que regula l´article 8 de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, aquelles persones que siguin cridades a ocupar, per necessitat o urgència,
llocs de treball vacants que corresponguin a places de funcionaris o en substitució
d’aquests, estaran exempts, en virtut precisament d´aquestes característiques de
necessitat o urgència que en determinen la incorporació al servei de l´Administració,
del compliment del requisit al qual es refereix l´article primer de les presents
Instruccions mentre no s´hagi resolt la primera oferta pública d´ocupació que es
convoqui a partir de l´entrada en vigor de les Instruccions contingudes en aquest
Decret.

21-01-1997

ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de desembre de 1996,
DECRET
Article 1
S’aprova el Reglament de la denominació geogràfica «Hierbas Ibicencas»
el text articulat del qual figura en l’annex del present Decret.
Disposició addicional
El present Reglament es presentarà al Ministeri d’Agricultura Pesca i
Alimentació per a la seva ratificació i publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.
No obstant això, tal circumstància no afecta la vigència, ni l’eficàcia d’aquest
Reglament, pel que fa a les pròpies competències de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOCAIB.
Palma, 12 de desembre de 1996
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Agricultura, Comerç
i Indústria
José Juan i Cardona
ANNEX
REGLAMENT DE LA DENOMINACIÓ GEOGRÀFICA «HIERBAS
IBICENCAS»

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l´endemà d´haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 1
D’acord amb el que es disposa a la Llei 25/1970, de 2 de desembre, Estatut
de la Vinya, del Vi i dels Alcohols, i en el seu Reglament, aprovat pel Decret 835/
1972, de dia 23 de març, i tenint en compte la normativa de la UE (Unió Europea),
i en concret, el R(CEE) 1576/1989 de dia 29 de maig, pel qual s’estableixen les
normes generals relatives a la definició, designació i presentació de les begudes
espirituoses, resta protegit amb la denominació geogràfica «Hierbas Ibicencas»
labeguda espirituosa anisada que reuneixi les característiques
definides en aquest Reglament.

Palma, 21 de desembre de 1996
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller de la Funció Pública
i Interior
José Antonio Berastain Díez

Article 2
La defensa de la denominació geogràfica, l’aplicació del seu Reglament, la
vigilància del seu compliment, així com el foment i control de la qualitat dels licors
emparats, queden encomanades a la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació en l’àmbit de les seves respectives competències.

— o —-

Article 3
La zona d’elaboració de la denominació geogràfica «Hierbas Ibicencas»
seran les illes d’Eivissa i Formentera.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 698
Decret 216/1996, de 12 de desembre, pel qual es reconeix la
denominació geogràfica “Hierbas Ibicencas” i se n’aprova el
Reglament
Com a objectiu d’especial significat d’aquesta Conselleria d’Agricultura,
Comerç i Indústria, figura la promoció de productes agroalimentaris tradicionals
de la nostra Comunitat.
Es pretén garantir la seva qualitat, evitar competències deslleials i millorarne l’elaboració, tipificació i comercialització.
Les “Hierbas Ibicencas” és un producte genuí de les illes d’Eivissa i
Formentera que, per la seva tradició històrica i qualitat diferenciada i reconeguda
pels consumidors, és un fidel representant dels nostres productes tradicionals.
Per tot això i en virtut de les competències atribuïdes en l’apartat 7 de
l’article 11 de l’Estatut d’autonomia per a les Illes Balears i el Reial decret 2774/
1983, de 5 d’octubre, sobre denominacions d’origen, viticultura i enologia, i una
vegada realitzades les consultes prèvies amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i havent-

Article 4
«Hierbas Ibicencas» és la beguda espirituosa anisada obtinguda bàsicament
per l’extracció d’aromes de diverses plantes procedents de la zona d’elaboració
com el fonoll (Foeniculum vulgare), timó (Thymus vulgaris), romaní (Rosmarinus
officinalis), herba-lluïsa (Lippia triphylla kuntze), espígol (Lavandula spica),
ruda (Ruta graveolens), eucaliptus (Eucaliptus globulus), camamil la (Matricaria
chamomilla), enebre amb ginebrons (Juniperus communis), orenga (Origanum
vulgare), menta (Mentha piperita), herba-sana (Mentha sativa), fulles i pell de
llimona (Citrus limonum), fulles i pell de taronja (Citrus sinensis) i sàlvia (Salvia
officinalis) en presència d’altres plantes anisades com l’anís estrellat o badiana
(Illicum verum), anís verd o matalahuga (Pimpinella anisum). Per a l’extracció
dels esmentats aromes s’utilitzaran els següents mètodes:
- destil lació: en alambins de coure a foc lent de gas durant 18 h.
- maceració: en solució hidroalcohòlica en alcohol etílic d’origen agrícola
de 70º durant 15 dies.
- infusió: en aigua bullint, deixant-la després refredar.
El producte obtingut mitjançant els mètodes descrits es mescla posteriorment
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per a obtenir un licor que tindrà un contingut alcohòlic entre els 24 i 38 % Vol. El
contingut en sucre no superarà els 250 g/litre de producte final elaborat.
Article 5
Primeres matèries
1. Les plantes aromàtiques mencionades en l’article 4t.
2. Alcohol: és l’alcohol etílic obtingut per destil lació i/o rectificació, prèvia
fermentació alcohòlica de productes agrícoles. L’alcohol utilitzat en l’elaboració
de les «Hierbas Ibicencas» serà natural d’origen agrícola.
Quant a les característiques organolèptiques de l’alcohol, el grau alcohòlic
volumètric mínim i el valor màxim en elements residuals serà d’aplicació el que
s’estipula en l’annex I del R(CEE) 1576/1989.
3. Sacarosa en les seves diferents presentacions per a ús alimentari.

Article 6
Les «Hierbas Ibicencas» s’obtindran bàsicament per la maceració, destil
lació i infusió de les plantes aromàtiques, descrites en l’article 4t, segons el criteri
de l’elaborador quant a l’aplicaciód’aquests procediments sobre les distintes
plantes, ja que existeixen multitud de combinacions dependents únicament de la
particular fórmula del fabricant, afegint posteriorment als aromes obtinguts i
combinats o mesclats el sucre o sacarosa i les quantitats d’alcohol etílic d’origen
agrícola i aigua desmineralitzada fins a arribar a la gradació requerida.
Article 7
El producte a què es refereix aquest Reglament a més de complir les
característiques assenyalades en l’article 4 s’ajustarà als següents paràmetres:
a) Químics.
- Metanol: el seu contingut no serà superior a 1 g/l del producte final
elaborat.
- Metalls pesants: el contingut no serà superior a 40 p.p.m. expressat en
plom.
b) Físics.
- El producte elaborat tindrà una coloració que pot anar del TOPAZI o
AMBARÍ fins el VERD, depenent de les primeres matèries utilitzades i del procés
d’elaboració aplicat, amb una densitat relativa mesurada a 20ºC (d) inferior a 1,18
g/ml de producte.
c) Microbiològics.
- Exempt de gèrmens patògens.
Així mateix complirà amb el que s’estableix en la legislació general vigent
que li sia aplicable.
Article 8
Per a la determinació analítica de les especificacions contingudes en aquesta
Reglamentació, s’empraran els mètodes oficials d’anàlisis.
Article 9
En l’etiquetatge dels productes acollits en aquesta Reglamentació, a més a
més de complir-se la normativa general d’etiquetatge, es farà constar la denominació
«Hierbas Ibicencas» en lletres d’una alçada mínima de 2 mm.
Article 10
En l’etiquetatge dels productes emparats en aquesta Reglamentació figuraran obligatòriament impresos el logotip o anagrama adoptat per a aquesta
denominació geogràfica. Aquest serà la representació geogràfica total o parcial de
les illes d’Eivissa i Formentera.
Article 11
Totes les accions que sigui necessari desenvolupar en matèria d’expedients
sancionadors s’atendran a aquesta Reglamentació, a la Llei 25/1970, Estatut de la
Vinya, el Vi i els Alcohols i el seu Reglament, el R(CEE) 1576/1989 sobre
definició, designació i presentació de begudes espirituoses, al Reial decret 1945/
1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de
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defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i la llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 12
La Direcció General d’Agricultura de la Conselleria d’Agricultura, Comerç
i Indústria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durà el Registre
d’elaboradors i envasadors de la denominació geogràfica «Hierbas Ibicencas».
Les peticions d’inscripció s’adreçaran al director general d’Agricultura en
els impresos confeccionats a l’efecte, figurant el nom de l’empresa o del seu
titular, zona d’emplaçament, nombre i capacitat dels envasos, maquinària i
sistema d’elaboració.
S’acompanyarà un plànol on queden reflectides totes les instal lacions.
La Direcció General d’Agricultura denegarà les inscripcions que no s’ajustin
als preceptes d’aquest Reglament.
Article 13
Per a la vigència de les inscripcions en el Registre serà indispensable
complir, en tot moment, els requisits que imposa aquest Reglament, i s’haurà de
comunicar a la Direcció General d’Agricultura qualsevol variació que afecti les
dades subministrades, quan aquestes es produeixin.
— o —Núm. 700
Decret 217 /1996, de 12 de desembre, pel qual s’aprova
definitivament el Pla director sectorial d’equipaments comercials
de les illes Balears
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 2/
1983, de 25 de febrer, disposa, a l’article 10.3, que és competència exclusiva de
la Comunitat Autònoma «l’ordenació del territori, litoral inclòs, urbanisme i
habitatge»
En data 1 d’abril de 1987 s’aprova la Llei 8/1987, d’ordenació del territori
de les Illes Balears, publicada en el BOCAIB núm. 51, de 23 d’abril de 1987.
Atesa la importància de la problemàtica plantejada per la instal lació a la
nostra Comunitat Autònoma d’establiments comercials de gran superfície, amb
una gran repercussió en tot el sector, produint un fort impacte en el planejament
general municipal, ja que les conseqüències ultrapassen les fronteres del terme
municipal en el qual s’emplacen i afecten seriosament l’ordenació integral del
territori, a proposta de la Conselleria de Comerç i Indústria (actualment Conselleria
d’Agricultura, Comerç i Indústria) el Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 9 de març de 1993, aprovà els criteris generals per a l’elaboració del Pla
director sectorial d’equipaments comercials de les Illes Balears, criteris que van
ser publicats en el BOPIB núm. 75, corresponent al 26 de març de 1993.
Seguint els criteris generals abans assenyalats, la Conselleria de Comerç i
Indústria (actualment Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria) procedí a la
formulació del Pla director sectorial d’equipaments comercials de les Illes Balears,
conformement amb el que disposa el capítol V de la Llei d’ordenació territorial.
Sotmès el Pla a la Comissió de Coordinació de Política Territorial, va ser
inicialment aprovat a la sessió de dia 16 de febrer de 1995, en la qual també
s’acordà la seva informació pública i la sol licitud d’informes als organismes i
entitats afectats o interessats.
A la vista de les al legacions formulades i dels informes emesos, es va
procedir a introduir en el Pla determinades modificacions que, si bé es poden
qualificar com a importants, ja que
milloren el contingut inicial d’aquest, no es pot considerar que representin
una alteració que comporti una diferència fonamental respecte del Pla que va ser
objecte d’aprovació inicial.
Sotmès novament el Pla director sectorial d’equipaments comercials a la
Comissió de Coordinació de Política Territorial, a la sessió de dia 28 de novembre
de 1996 es va acordar la seva aprovació provisional i la seva remissió al Consell
de Govern, amb l’objecte que aquest, si així ho creu oportú, procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
Atès tot el que s’ha exposat abans i conformement amb el que disposa
l’article 24.1.d) de la Llei 8/1987, d’ordenació del territori de les Illes Balears, d’1
d’abril de 1987, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 12 de desembre de
1996,
DECRET

