BOCAIB

Núm. 131

La gerència de l’Institut Balear de Disseny realitzarà les operacions de
liquidació dels comptes de l’Institut esmentat. Aquestes liquidacions, referides en
data 31 d’octubre de 1997 s’hauran d’auditar, i hauran de posar de manifest, com
a mínim, la seva situació patrimonial, els seus drets i els seus deures, en el moment
de l’extinció.
Els fons disponibles dels quals sigui titular l’Institut Balear de Disseny
s’ingressaran en els comptes corrents, a nom de l’Institut Balear de
Desenvolupament Industrial.
Disposició addicional.
S’autoritza la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria perquè dicti
totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquest Decret. La Conselleria d’Economia i Hisenda dictarà les disposicions
necessàries i realitzarà les modificacions pressupostàries quecalguin per a
l’aplicació del que disposa aquest Decret. La data efectiva del tancament de
l’Institut Balear de Disseny serà la del tancament de comptes de l’Institut
esmentat, que en cap cas no podrà ser posterior al 31 d’octubre de 1997.
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criar i engreixar a l’illa de Mallorca, segons les pràctiques tradicionals, en règim
extensiu o semiextensiu.
2. Ateses les característiques dels budells utilitzats, la sobrassada de Mallorca es podrà denominar:
a) Llonganissa: sobrassada de diàmetre no superior a trenta-quatre
mil·límetres, en forma de collar o ferradura, els extrems de la qual es mantenen
units mitjançant un cordill o fil.
b) Rissada: sobrassada embotida en intestí gros.
c) Bisbe: sobrassada embotida en estómac de porc.
d) Poltrú: sobrassada embotida en intestí cec de porc.
e) Culana: sobrassada embotida en intestí recte de porc.
f) Bufeta: sobrassada embotida en bufeta urinària de porc.
Disposició final primera
Aquesta disposició entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
BOCAIB.

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.

Disposició final segona
Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la ratificació
d’aquesta modificació del Reglament, als efectes de la seva promoció i defensa,
en l’àmbit nacional i internacional.

Palma, 3 d’octubre de 1997.
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria.
Josep Juan Cardona

Palma, 3 d’octubre de 1997
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
Josep Juan i Cardona
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Decret 125/1997, de 3 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament
de la denominació específica “Sobrassada de Mallorca” i el seu
Consell Regulador.
El Reglament de la denominació específica “Sobrassada de Mallorca” i el
seu Consell Regulador s’aprovà per Decret 136/93, de 16 de desembre, del
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fou ratificat
per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 9 de febrer de
1994. Amb data 12 de juny de 1996, la Unió Europea aprovà el Reglament (CEE)
1107/96 de la Comissió, pel qual la sobrassada de Mallorca queda inscrita en el
Registre d’Indicacions Geogràfiques Protegides, d’acord amb el que s’estableix
en el Reglament (CEE) núm. 2081/92 del Consell, de tal manera que es protegeix
així la indicació “Sobrassada de Mallorca” en tot el territori de la Unió Europea.
El procés d’elaboració de la sobrassada procedeix de la tradicional matança
mallorquina que assegurava la conservació de les carns de porc mitjançant
l’elaboració d’aquest embotit amb l’ús de tot el budell del porc, amb la qual cosa
s’obtenien diferents calibres. El volum i les característiques del budell determina
la velocitat de curació de la sobrassada i el temps de conservació del producte.
Aquest fet permetia consumir sobrassada al llarg de tot l’any.
Per altra banda, el volum i les característiques dels budells utilitzats han
determinat que la sobrassada de Mallorca rebi designacions pel que fa a la seva
forma: llonganissa, rissada, bisbe, poltrú, culana i bufeta. Les designacions
esmentades contribueixen a una definició major del producte i s’utilitzen en les
transaccions comercials i pels consumidors.
Per garantir l’ús i la conservació de les designacions tradicionals de la
sobrassada de Mallorca, és necessari reglamentar el seu ús.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 d’octubre de 1997,
DECRET
Article 1
Es modifica l’article 2 del Reglament de la denominació específica
“Sobrassada de Mallorca”, en el qual s’afegeix l’apartat tres amb la redacció
següent:
“3. La protecció atorgada s’estén a les designacions establertes a l’apartat 2
de l’article 12. “
Article 2
Es modifica l’article 12 amb la nova redacció següent:
«1. Les sobrassades emparades per la denominació específica, atesa la raça
del porc, responen als tipus següents:
a)»Sobrassada de Mallorca”: elaborada amb carns de porc.
b) “Sobrassada de Mallorca de porc negre”: elaborada amb carns de porc de
raça autòctona mallorquina i embotida amb budell natural. Els porcs s’hauran de

3.-D’altres disposicions
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ORDRE DE LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR, DE DIA 3 D’OCTUBRE DE 1997, QUE
DESENVOLUPA L’ARTICLE 14 DEL DECRET 191/1996, DE
25 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULEN LES CONDICIONS
GENERALS DE LES ACTIVITATS FORMATIVES DIRIGIDES
AL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
CAIB QUE ORGANITZA LA CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ
PÚBLICA I INTERIOR.

I.- Un sistema de formació individualitzada és aquell que se centra en la
persona que aprèn. Així, durant el període formatiu, la persona es troba en situació
d’ajustar a les pròpies necessitats el diferents paràmetres que regiran l’aprenentatge
(objectius, continguts, mètodes, durada i ritme).
La individualització de la formació implica que els que hi participen en
siguin responsables i que en negociïn la realització amb els docents.
L’autoaprenentatge és el mecanisme màxim d’individualització cap al qual
pot orientar-se un organisme de formació.
Els dos eixos fonamentals d’aquest sistema són: A) L’optimització del
temps i dels recursos de formació, tenint molt en compte les necessitats, les
adquisicions, el recursos didàctics i el ritme d’autoaprenentatge de cadascú. B) El
fet que cadascú visqui una situació individualitzada de formació centrada en un
projecte personal en un marc institucional.

II.-El Decret 191/1996, de 25 d’octubre, publicat en el BOCAIB núm.141,
de 14 de novembre de 1996, regula les condicions generals de les activitats
formatives dirigides al personal al servei de l’Administració de la CAIB que
organitza la Conselleria de la Funció Pública i Interior.
Així mateix, l’article 14 de l’esmentat Decret que regula les proves
específiques i certificats de nivell en cursos d’ensenyament de llengües estableix
en el seu apartat 4 que reglamentàriament es determinaran les condicions del
sistema d’autoaprenentatge.

Per tot això i d’acord amb el Decret 191/1996, de 25 d’octubre, i l’article 26
de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’administració de la CAIB,

