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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

7544

Resolució de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es concedeix la protecció
nacional transitòria a la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Oli d’Eivissa/Aceite de Ibiza

La Direcció General d'Agricultura i Ramaderia va publicar el 13 de març de 2019 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 62) la Resolució
de 5 de febrer de 2019 per la qual es donava publicitat a la sol·licitud d'aprovació de la Indicació Geogràfica Protegida Oli d'Eivissa/Aceite
de Ibiza i establia un termini de dos mesos perquè s'hi poguessin presentar oposicions.
Una vegada exhaurit el termini d'oposició i atès que no s'hi va presentar cap al·legació, el director general d'Agricultura i Ramaderia va
dictar la Resolució de 21 de maig de 2019 en què s'emetia la decisió favorable a la sol·licitud d'inscripció de la Indicació Geogràfica
Protegida Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza al Registre Comunitari de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques
Protegides. Aquesta Resolució es va publicar el 23 de maig de 2019 al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 69).
Una vegada conclòs el procés de tramitació nacional, es va trametre al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aquest expedient, perquè
el traslladàs a la Comissió Europea, que el va rebre en data 27 de maig de 2019 i hi assignà el número de referència PGI-ES-02459.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/103/1039732

L'article 9 del Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels
productes agrícoles i alimentaris permet que els estats membres atorguin una protecció transitòria en l'àmbit nacional un cop rebut
l'expedient per la Comissió i fins que aquesta no adopti una decisió definitiva.
Per això, a l'efecte de tramitar la protecció nacional transitòria, que regula l'article 17 del Reial decret 1335/2011, de 3 d'octubre, que
estableix que per a les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides l'àmbit territorial de les quals no excedeixi d'una
comunitat autònoma, aquesta concessió correspon a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, que haurà d'aprovar aquesta protecció
nacional mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de l'acte administratiu pel qual es pren aquesta decisió.
La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació és la competent en matèria de denominacions d'origen, d'acord amb el que estableix el
Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'acord amb el Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent

Resolució
1. Concedir la protecció nacional transitòria a la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Oli d'Eivissa/Aceite de Ibiza, que només podrà ser
emprada en la comercialització dels olis d'oliva verges que compleixin les especificacions del plec de condicions, el qual pot ser consultat a
l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/ca/oli_daeivissa/
2. Aquesta protecció nacional transitòria es deixarà sense efecte a partir de la data en què la Comissió Europea adopti una decisió sobre la
seva inscripció.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Informar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la concessió de la protecció nacional transitòria.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant la
consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i l'article 58 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 23 de juliol de 2019
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La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García- Mauriño
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