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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

4752

Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 de febrer de 2014, per la qual es
modifica el Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, el seu Consell Regulador i el seu Òrgan
de Control, aprovat per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 d’abril de 2005

L’article 26.2 a de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, disposa que correspon als òrgans de gestió proposar el reglament de les
denominacions d’origen i també les possibles modificacions. En el mateix sentit es pronuncia l’article 6.3 a del Decret 49/2004, de 28 de
maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres organismes de gestió i control de denominació de qualitat.
El 29 de novembre de 2011 el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant va sol·licitar incloure les varietats giró ros,
gorgollassa i viognier en el Reglament de la denominació d’origen, el seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control, aprovat per l’Ordre
de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 d’abril de 2005. Amb la finalitat d’estudiar aquesta modificació se li requerí informació i estudis
que la justifiquessin. El 13 novembre 2012 el Consell Regulador presentà els documents que fonamenten la proposta de modificació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/38/861893

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant justificà i proposà la inclusió de les varietats giró ros, viognier i gorgollasa
per als vins tranquils emparats per aquesta denominació d’origen. A més, per a cadascuna d’aquestes tres varietats proposà les produccions
màximes admeses, basant-se en els resultats dels estudis esmentats. Aquestes dues modificacions afecten els articles 5 i 8 del Reglament.
El Reglament d’execució 670/2011 (UE) de la Comissió, de 12 de juliol de 2011, que modifica l’article 73.1 del Reglament (CE) 607/2009,
de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del
Consell pel que fa a les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides, els termes tradicionals, l’etiquetatge i la
presentació de determinats productes vitivinícoles, estableix que a qualsevol modificació d’importància menor del plec de condicions
presentada a un Estat membre a partir de l’1 de agost de 2009 que aquest hagi transmès a la Comissió abans del 31 de desembre de 2011, és
aplicable el procediment que preveu l’article 118 vicies del Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea
una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament
únic per a les OCM).
D’altra banda, la modificació plantejada no està relacionada amb les característiques essencials del producte, no n’altera el vincle, no inclou
un canvi del nom del producte o d’una part del seu nom, no afecta la zona geogràfica delimitada i no implica noves restriccions a la
comercialització del producte. Per tant, es pot considerar com una modificació d’importància menor segons el que estableix l’article 20.4 del
Reglament (CE) 607/2009.
L’article 30.43 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007, estableix que la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en
matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als productes de la Comunitat Autònoma, títol competencial
que legitima l’aprovació d’aquesta norma atès el que estableix l’article 58.1 de l’Estatut.
Mitjançant el Decret 5/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, es va determinar la composició del Govern i es va establir
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest procés es va completar mitjançant l’aprovació del
Decret 15/2013, de 7 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. D’acord amb l’article 2.8 a del Decret 6/2013, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori exerceix
les competències en la matèria objecte d’aquesta Ordre mitjançant la Direcció General de Medi Rural i Marí.
L’article 38.2 b de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, preveu l’habilitació dels consellers per dictar disposicions
reglamentàries en les matèries pròpies dels seus departaments en el cas que ho autoritzi una llei o un decret de govern.
El Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa en determinades matèries
vinícoles, l’autoritza per desplegar mitjançant ordres de la conselleria la normativa europea i estatal referent a determinades matèries del
sector vitivinícola a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, d’acord amb el Consell Consultiu, dict la següent
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Ordre
Article 1
Modificació article 5
Es modifica l’article 5 del Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control, que
queda redactat de la manera següent:
“ Article 5
Varietats de vinya
1. Els vins protegits s’han d’elaborar exclusivament amb raïms de les varietats següents:
-Blanques: moscatell, moll o premsal blanc, macabeu, parellada, chardonnay, riesling, viognier i giró ros.
-Negres: callet, fogoneu, ull de llebre, manto negre, monestrell, cabernet sauvignon, merlot, sirà, pinot noir i gorgollassa.
2. Les varietats gorgollassa, giró ros i viognier s’autoritzen únicament per elaborar vins de la categoria 1 (vi) de l’annex IV del Reglament
(CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola.
3. El Consell Regulador pot establir les varietats principals de raïm amb l’objecte d’orientar la producció.
4. El Consell Regulador pot proposar al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori el marc en què s’ha de dur a terme
l’experimentació vitícola, com també que s’autoritzin noves varietats que, amb els assaigs i les experiències que convinguin, es comprovi que
produeixen mosts de qualitat aptes per elaborar vins emparats, i es pugui determinar, en cada cas, la inclusió d’aquestes com a varietat
autoritzada.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/38/861893

5. El Consell Regulador ha d’establir un Registre de Vinyes Experimentals, amb l’autorització prèvia de la directora general de Medi Rural
i Marí, en el qual s’han d’inscriure les vinyes ubicades a la zona de producció que es destinin a l’experimentació. Els titulars d’aquest
Registre no s’han d’incloure en els censos electorals, excepte en el cas que tinguin vinyes inscrites en el Registre de Vinyes en Producció”.
Article 2
Modificació article 8
Es modifica l’article 8 del Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, del seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control, que
queda redactat de la manera següent:
“Article 8
Producció
1. La producció màxima admesa per hectàrea és la següent:
-Varietats blanques: 11.000 kg, excepte per a les varietats chardonnay i riesling, que és de 7.000 kg; giró ros, que és de 9.000 kg, i
viognier, que és de 8.000 kg.
-Varietats negres: 10.000 kg, excepte per a les varietats cabernet sauvignon i merlot, que és de 9.000 kg; pinot noir, que és de
7.000 kg, i gorgollassa, que és de 5.000 kg.
2. La directora general de Medi Rural i Marí, a proposta del Consell Regulador, per iniciativa pròpia o a petició dels viticultors interessats,
efectuada amb anterioritat a la verema, amb l’assessorament i les comprovacions que calguin, pot modificar aquest límit per a determinades
campanyes. En el cas que aquesta modificació es produeixi, no pot superar el 25 per cent.
3. Tot el raïm procedent de parcel·les el rendiment de les quals sigui superior als límits autoritzats, no pot ser utilitzat per elaborar vins
protegits per aquesta denominació. L’Òrgan de Control ha d’adoptar les mesures de control necessàries per assegurar que es compleix
aquest precepte”.
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Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de març de 2014

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/38/861893

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzà
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