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corresponent, podrà convocar-lo vàlidament, sense necessitat dels requisits
esmentats a l’apartat 9.4.1, per a sessions successives.
9.5.Majoria necessària per actuar
9.5.1A partir de la constitució del tribunal, aquest, per actuar vàlidament,
necessita la presència del president, del secretari i de dos vocals.
9.5.2.Els acords s’adopten per majoria dels assistents i el vot del president
dirimeix els empats.
9.6.Actes
9.6.1De cada sessió, se n’ha d’estendre una acta, la qual ha de contenir la
indicació de les persones que hi hagin assistit, com també les circumstàncies de
lloc i temps en què s’ha realitzat, els punts principals de deliberació, la forma i
el resultat de la votació i el contingut dels acords.
9.6.2Les actes que s’estenguin de totes les sessions que es duguin a terme
han de ser signades, en la mateixa sessió o en la següent, per tots els membres
del tribunal que hagin assistit a cada sessió.
9.7 Votacions
Els membres del tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a
l’acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del
seu vot favorable. Qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra
de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini
assenyalat pel president, un escrit que contengui fidelment la seva intervenció o
proposta.
9.8 Desenvolupament de les proves
9.8.1Correspon al tribunal dirigir el desenvolupament de les proves. El tribunal actua amb autonomia funcional total i els seus membres són responsables
de l’objectivitat del procediment de les proves, com també del compliment de
les bases de la convocatòria, inclosos els terminis per realitzar i valorar les proves i per publicar-ne els resultats.
9.8.2.Durant el desenvolupament de les proves, el tribunal ha de resoldre
tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases de la convocatòria,
com també el que s’ha de fer en els casos no prevists.
9.8.3.Quan els exercicis estiguin pendents de correcció, han de restar en
poder del secretari del tribunal, al qual correspon l’obligació de custodiar-los. A
aquest efecte, els ha d’introduir en un sobre tancat i lacrat, en la solapa del qual
han de signar el secretari i el president, a fi de garantir que no es podrà obrir
sense alterar les signatures.
9.8.4.El president ha de convocar per escrit la resta dels membres del tribunal a la sessió en què s’hagi d’obrir el sobre per qualificar els exercicis que
contengui. De la recepció d’aquesta convocatòria, n’ha de quedar constància a
l’expedient.
10. LLIURAMENT DELS CERTIFICATS
10.1 Després de l’exposició dels resultats, s’ha de disposar la inscripció
dels examinands aptes en el Registre de certificats de la Direcció General de
Política Lingüística –abans de la Junta Avaluadora de Català– d’acord amb
l’Ordre de la consellera de Cultura, Educació i Esports de dia 15 de maig de
1992, per la qual es crea el Registre de certificats (BOCAIB d’11 de juny de
1992), i s’han d’expedir els certificats.
10.2 Per retirar els certificats de la Direcció General de Política
Lingüística, les persones interessades han de presentar el DNI o, en el cas de no
tenir la nacionalitat espanyola, el document que n’acrediti la identitat, i han de
signar en el llibre de registre de certificats.
En cas que la persona interessada no pugui retirar el certificat i signar en
el llibre de registre, ho pot fer en lloc seu una altra persona, sempre que aquesta presenti el document d’identitat. A més, ha d’aportar una fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada i una autorització escrita d’aquesta en
la qual s’indiqui clarament que la persona autoritzada pot retirar el certificat i
signar en nom seu en el llibre de registre de certificats.
ANNEX 2
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 20843
Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 21 de novembre
de 2005, per la qual s'aprova el Reglament de la denominació
d'origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan
de Control.

El Decret 84/1990, de 20 de setembre, que ha estat modificat en diverses
ocasions, conforma el Reglament de la denominació d'origen (DO) Binissalem
i del seu Consell Regulador, que s'aprovà d'acord amb la Llei 25/1970, de 2 de
desembre, de l'estatut de la vinya, del vi i dels alcohols.
La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, deroga expressament
la Llei 25/1970, i en la disposició transitòria segona fixa el termini d'un any, des
que entra en vigor, perquè els actuals reglaments dels vins de qualitat produïts
en una regió determinada i els seus òrgans de gestió s'adaptin a les previsions
que s'hi estableixen.
D'altra banda, 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, en la disposició addicional primera estableix l'obligatorietat d'adaptar al seu contingut l'estructura i la reglamentació de les denominacions existents, en el termini d'un any, comptador des del moment que entra en vigor.
Mitjançant la modificació efectuada pel Decret 79/1994, s'incorporà el
terme 'Mallorca' al nom de la denominació d'origen Binissalem, modificació que
al seu dia es justificà per aconseguir una millor localització geogràfica de la
zona de producció. Posteriorment, el Decret 62/1999, de 28 de maig, pel qual es
regula la utilització del nom de les Illes en la designació de vins amb denominació d'origen de les Illes Balears, regula l'ús dels noms de les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per acompanyar el nom geogràfic que determina la zona específica, per tal d'ajudar a la localització de les zones productores
de vi amb denominació d'origen. Tenint en compte que, d'acord amb l'article
18.3 de la Llei 24/2003, els noms protegits no es poden emprar en la designació, en la presentació o en la publicitat de vins que no compleixin els requisits
del nivell de protecció esmentat, és evident que hi ha una contradicció entre els
decrets assenyalats, per la qual cosa es considera més adequat que la denominació d'origen sigui 'Binissalem' i que, per tant, se'n suprimeixi el terme
'Mallorca'.
D'altra banda, s'ha considerat refondre en un sol text el Reglament de la
denominació d'origen Binissalem a l'efecte d'un major aclariment i, per això, a
proposta del Consell Regulador de la denominació d'origen BinissalemMallorca, s'ha elaborat un nou Reglament. Així mateix, a causa que ha augmentat el nombre de viticultors i vinicultors de la denominació, s'ha incrementat el nombre de vocals del Ple del Consell Regulador.
Així, doncs, a fi de complir el que disposen tant la Llei 24/2003 com el
Decret 49/2004, correspon adaptar-hi la reglamentació de la denominació d'origen Binissalem-Mallorca, la qual cosa, d'acord amb el que estableixen els
decrets 106/2002, de 2 d'agost, i 49/2004, de 28 de maig, s'ha de fer mitjançant
una ordre de la persona titular de la conselleria del Govern de les Illes Balears
competent en matèria d'agricultura.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Agricultura; en virtut de
l'autorització per dictar disposicions de desplegament de la normativa europea i
estatal referida al sector vitivinícola que em concedeix el Decret 11/2002, de 25
de gener; en vista del Reglament que ha presentat el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Binissalem-Mallorca; amb l'audiència prèvia dels sectors afectats, i d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la
següent

TRIBUNAL DE LES CONVOCATÒRIES DE MARÇ, JULIOL I NOVEMBRE DE 2006

ORDRE
Article únic

Tribunal A
Presidenta
Joana Lladó Ballester
Secretària
Francesca M. Mas Font
Vocal 1 Margalida Pons i Amengual
Vocal 2 Miquel Àngel Lladó i Ribas
Vocal 3 Antònia M. Fiol i Pizà

S'aprova el Reglament de la denominació d'origen Binissalem, del seu
Consell Regulador i del seu Òrgan de Control, que s'adjunta a aquesta Ordre
com a annex únic.

President suplent Jaume Rosselló Gelabert
Secretària suplent Margalida Truyols i Sureda
Vocal suplent 1 Vicenç Dasí Arbona
Vocal suplent 2Carme Andreu i Pascual
Vocal suplent 3David Pelegrí i Pons

En cas d'absència o de suspensió de l'Òrgan de Control de la Denominació
d'Origen Binissalem, pot dur a terme el control un organisme independent de
control acreditat en el compliment de la norma sobre requisits generals per a
entitats que certifiquen els productes (UNE-EN 45011 o la norma que la substitueixi) i autoritzat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

—o—

Disposició addicional

Disposició final primera
D'acord amb l'article 32 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i
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del vi, en el termini d'un mes, comptador des del dia que es publica aquesta
Ordre, s'ha de trametre un certificat d'aquesta disposició al Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè en faci la publicació en el Butlletí
Oficial de l'Estat i la comunicació a la Comissió de la Unió Europea.
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3. En cas que el titular d'un terreny estigui en desacord amb la resolució
del Consell Regulador, pot recórrer contra aquesta resolució davant de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que dictarà resolució amb l'informe previ dels organismes tècnics que consideri necessaris.

Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de novembre de 2005
La consellera d'Agricultura i Pesca,
Margalida Moner Tugores

Article 5
Varietats de cep
1. L'elaboració de vins protegits s'ha de fer exclusivament amb raïm de les
varietats següents:

ANNEX ÚNIC

Negres: manto negre, callet, ull de llebre, monestrell, cabernet sauvignon,
merlot i sirà.
Blanques: moll o premsal blanc, parellada, macabeu, moscatell i chardonnay.

Reglament de la denominació d'origen Binissalem, del seu Consell Regulador
i del seu Òrgan de Control

Es consideren varietats principals: manto negre, moll o premsal blanc i
moscatell.

CAPÍTOL I
GENERALITATS

2. L'elaboració dels vins negres protegits s'ha de fer a partir de raïm de la
varietat manto negre en un 50% com a mínim, mentre que en els vins blancs
s'estableix un mínim d'un 50% de raïm moll (premsal blanc) o moscatell.
3. Els vins escumosos rosats s'han d'elaborar a partir de vins obtenguts
amb les varietats que s'estableixen en l'apartat 1 d'aquest article. En l'elaboració
de vins escumosos blancs s'han d'utilitzar exclusivament vins obtenguts amb un
percentatge mínim del 50% de raïm moll (premsal blanc) i de les varietats parellada, macabeu i chardonnay.

Article 1
Objecte
D'acord amb el que disposen la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya
i del vi, en especial en l'article 22, i el Reglament (CE) 1493/1999, de 17 de
maig, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola, queden
protegits amb la denominació d'origen Binissalem els vins tradicionalment
designats amb aquesta denominació geogràfica que reuneixin les característiques que es defineixen en aquest Reglament i que hagin complert en la producció, en l'elaboració i en la criança tots els requisits que s'exigeixen en aquest
Reglament i en la legislació vigent.
Article 2
Àmbit de protecció
1. La protecció que atorga la denominació d'origen Binissalem és la que
es preveu en la legislació aplicable i s'estén als termes de l'expressió
'Binissalem' i als noms de les comarques, dels termes, de les localitats i dels llogarets que componen la zona de producció.
2. Queda prohibit utilitzar en altres vins no emparats amb la denominació
d'origen noms, marques, termes, expressions, il·lustracions i signes que per la
semblança fonètica o gràfica amb els protegits puguin induir a confondre'ls amb
els que són objecte d'aquest Reglament, encara que vagin precedits dels termes
'tipus', 'estil', 'embotellat a' o altres d'anàlegs.

4. El Consell Regulador pot proposar a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca el marc en què s'hagi de fer l'experimentació vitícola, i que s'autoritzin
noves varietats que, amb els assaigs previs i les experiències convenients, es
comprovi que produeixen mosts de qualitat aptes per elaborar vins emparats
amb aquesta denominació. Així mateix, n'ha de determinar en cada cas la inclusió com a varietat autoritzada.
5. El Consell Regulador ha d'establir un registre de vinyes experimentals,
amb l'autorització prèvia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el qual s'han
d'inscriure aquelles vinyes ubicades a la zona de producció que es destinin a
l'experimentació. Els titulars d'aquest registre no s'inclouran en els censos electorals, llevat que tenguin vinyes inscrites en el Registre de Vinyes en Producció.
Article 6
Pràctiques de cultiu
1. Les pràctiques de cultiu han de tendir a optimitzar la qualitat i l'especificitat dels vins.
2. La densitat de plantació pot oscil·lar, d'acord amb els terrenys, les varietats i els sistemes de formació, entre els 2.225 i els 5.200 ceps per hectàrea.

Article 3
Òrgans competents
1. La defensa de la denominació d'origen Binissalem, l'aplicació del seu
Reglament, la vigilància del compliment d'aquest Reglament, i el foment i el
control de qualitat dels vins que s'hi emparen, queden encomanats al Consell
Regulador i a l'Òrgan de Control de la Denominació d'Origen Binissalem, a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en l'àmbit de les competències
respectives.
2. És competència de la Conselleria d'Agricultura i Pesca autoritzar el
manual de qualitat de la denominació d'origen Binissalem, que ha d'haver aprovat prèviament el Ple del Consell Regulador de la Denominació d'Origen.
CAPÍTOL II
DE LA PRODUCCIÓ
Article 4
Zona de producció
1. La zona de producció de la denominació d'origen Binissalem està constituïda pels terrenys amb especial aptitud per al cultiu del cep, ubicats als termes
municipals de l'illa de Mallorca següents: Binissalem, Consell, Santa Maria del
Camí, Santa Eugènia i Sencelles, i que el Consell Regulador hagi qualificat com
a aptes per produir raïm de les varietats que s'indiquen en l'article 5 amb la qualitat necessària per produir vins de les característiques específiques dels que protegeix la denominació d'origen Binissalem.
2. La zona de producció ha de quedar delimitada en la corresponent documentació cartogràfica del Consell Regulador, d'acord amb els criteris que es
recullin en el manual de qualitat.

3. La formació i la conducció dels ceps es pot fer en forma de vas o d'espatllera.
4. El nombre màxim d'ulls productors per hectàrea, en consideració a la
densitat de plantació, és de 28.000.
5. Els sistemes de poda han de ser els següents:
- La poda en vas s'ha de fer deixant un màxim de catorze ulls per planta,
distribuïts en brocades de dos ulls a la vista com a màxim.
- La poda en espatllera s'ha de fer deixant un màxim de catorze ulls a la
vista per soca.
6. No obstant tot això, el Consell Regulador pot aprovar noves pràctiques
culturals, tasques i tractaments que constitueixin un avenç en la tècnica vitícola
i que es comprovi que no afecten desfavorablement la qualitat ni les qualitats
específiques del raïm o del vi produït, la qual cosa requereix l'autorització prèvia de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
7. En el marc de la normativa comunitària, estatal i autonòmica, en determinades campanyes i a partir d'estudis tècnics i/o condicions climatològiques
que justifiquin motivadament la necessitat del reg de la vinya, el Consell
Regulador pot autoritzar regar les vinyes inscrites i ha d'assenyalar les modalitats i les condicions per dur a terme aquesta pràctica.
Article 7
Verema
1. La verema s'ha de fer amb la major cura, i exclusivament s'ha de dedicar a l'elaboració dels vins protegits el raïm sa amb el grau de maduresa neces-
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sari i se n'ha de separar tot el que no estigui en perfectes condicions.
2. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser del 10%
en volum per a les varietats blanques i del 10,5% en volum per a les varietats
negres.
3. El Consell Regulador pot determinar la data d'iniciació de la verema i
acordar les normes sobre el ritme de collita, amb l'autorització prèvia de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, a fi que es faci en consonància amb la capacitat d'absorció dels cellers. Així mateix, pot determinar el tipus d'envàs i el sistema que s'ha d'utilitzar per transportar el raïm veremat, perquè s'efectuï sense
deteriorar la qualitat del raïm.
Article 8
Producció

24-11-2005
Article 12
Zona de criança

La zona de criança dels vins de la denominació d'origen Binissalem està
integrada exclusivament pels municipis que s'estableixen en l'article 4.1 d'aquest
Reglament.
CAPÍTOL IV
CARACTERÍSTIQUES DELS VINS
Article 13
Característiques dels vins
1. Els tipus de vins emparats per la denominació d'origen Binissalem són
els següents:

1. La producció màxima admesa per hectàrea és la següent:
Tipus de vi
- Varietats blanques: 9.000 quilograms, excepte per a la varietat parellada,
que és de 10.000 quilograms.
- Varietats negres: 7.500 quilograms, excepte per a la varietat callet, que
és de 9.000 quilograms, i per a la cabernet sauvignon, que és de 6.500 quilograms.

Negre
Rosat
Blanc
Escumós

Graduació alcohòlica
adquirida mínima
11,5º
11,0º
10,5º
10,5º

2. Aquest límit pot ser modificat en determinades campanyes per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Consell Regulador, a iniciativa
pròpia o a petició dels viticultors interessats, efectuada anteriorment a la verema, amb els assessoraments i les comprovacions necessaris previs. En cas que
aquesta modificació es produeixi, no pot superar el 25%.

2. Tots els vins, per poder ser emparats per la denominació d'origen
Binissalem, s'han de sotmetre a un examen analític i organolèptic, d'acord amb
el que s'estableixi en el manual de qualitat, aprovat pel Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Binissalem.

3. La totalitat del raïm procedent de parcel·les els rendiments de les quals
siguin superiors als límits autoritzats, no es pot utilitzar en l'elaboració de vins
protegits per aquesta denominació, i l'Òrgan de Control ha d'adoptar les mesures de control necessàries per assegurar el compliment d'aquest precepte.

3. Els vins emparats per la denominació d'origen Binissalem han de presentar les qualitats organolèptiques que en són característiques, especialment
quant al color, l'aroma i el sabor. Els vins que per qualsevol causa, a judici de
l'Òrgan de Control, no hagin adquirit aquestes característiques no poden ser
emparats per la denominació d'origen Binissalem i es desqualificaran de la
manera que s'estableix en l'article 29 d'aquest Reglament.

CAPÍTOL III
DE L'ELABORACIÓ I LA CRIANÇA
Article 9
Tècniques d'elaboració
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi,
el control de la fermentació i el procés, han de tendir a obtenir productes de
màxima qualitat, que mantenguin els caràcters tradicionals dels tipus de vins
emparats per la denominació d'origen Binissalem.
2. Per extreure el most o el vi només es poden utilitzar sistemes mecànics
que no danyin o facin malbé els components sòlids del ramell. En especial,
queda prohibit fer servir màquines per a la trepitjada d'acció centrífuga d'alta
velocitat i premses conegudes com a 'contínues'.
3. En l'elaboració de vins de la denominació d'origen Binissalem no es
poden utilitzar pràctiques de preescalfament del raïm, o d'escalfament dels
mosts o dels vins en presència de les brises, que tendeixin a forçar l'extracció de
matèria colorant.
Article 10
Rendiment
1. S'han d'aplicar pressions adequades per extreure el most o el vi i per
separar-lo de les brises, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres
de vi per cada 100 quilograms de verema.
2. Les fraccions de vi obtengudes amb pressions inadequades no es poden
destinar, en cap cas, a l'elaboració de vins protegits per la denominació d'origen
Binissalem.
3. Excepcionalment, en determinades campanyes, per iniciativa pròpia o
a petició dels elaboradors interessats, es pot incrementar motivadament el límit
de litres de vi per cada 100 quilograms de verema. L'acord de modificació s'ha
de comunicar a tots els cellers elaboradors i a la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. La modificació s'ha d'acordar amb els assessoraments i les comprovacions necessaris previs, però no pot superar en cap cas els 74 litres de vi per cada
100 quilograms de verema.
Article 11
Zona d'elaboració
L'elaboració de vins de la denominació d'origen Binissalem únicament es
pot fer en cellers ubicats als municipis que s'indiquen en l'article 4.1 d'aquest
Reglament.

4. Els vins escumosos han de complir el que s'estableix en els apartats H
de l'annex V i K de l'annex VI del Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de
17 de maig, pel qual s'estableix l'organització comuna del mercat vitivinícola.
En els vins escumosos, el grau alcohòlic volumètric total dels vins base destinats a elaborar-los no pot ser inferior al 10%.
CAPÍTOL V
REGISTRES
Article 14
Registres
1. El Consell Regulador ha de dur els registres següents:
- Registre de Vinyes en Producció
- Registre de Cellers d'Elaboració
- Registre de Cellers de Criança
- Registre de Cellers d'Emmagatzematge
- Registre de Cellers Embotelladors
- Registre de Vinyes Experimentals
2. Les sol·licituds d'inscripció als diferents registres s'han d'adreçar al
Consell Regulador, s'han de presentar en impresos normalitzats i s'han d'acompanyar de les dades, dels documents i dels comprovants que en cada cas es
requereixin en el manual de qualitat.
3. Per poder inscriure's en els registres del Consell Regulador, és necessari que tant les vinyes com els cellers i les instal·lacions estiguin situats als municipis que s'estableixen en l'article 4.1 d'aquest Reglament.
4. El Consell Regulador, en vista de l'informe de l'Òrgan de Control, denegarà les sol·licituds que no s'ajustin als preceptes del Reglament o als acords que
hagi adoptat el Consell Regulador sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hagin de complir les vinyes i els cellers.
5. La inscripció en aquests registres no eximeix les persones interessades
de l'obligació d'inscriure's en aquells altres que, amb caràcter general, s'estableixin en la legislació vigent, i especialment en el Registre d'Indústries Agràries
i en el d'Envasadors i Embotelladors, si escau.
Article 15
Registre de Vinyes en Producció
1. En el Registre de Vinyes en Producció únicament es poden inscriure les
plantacions, inscrites prèviament en el Registre Vitícola de les Illes Balears,
situades a la zona de producció el raïm de les quals es pugui destinar a elaborar

BOIB
els vins protegits.

2. En la inscripció han de figurar: el nom del propietari i, si escau, el del
parcer, l'arrendatari o qualsevol altre títol de senyoratge útil; el nom de la vinya;
el llogaret i el terme municipal on està situada; el polígon i la parcel·la cadastrals; la superfície en producció; la varietat o les varietats de vinya; el portaempelt; el tipus de formació; el nombre de ceps, i el règim hídric.
3. No s'admet la inscripció en el Registre de Vinyes en Producció d'aquelles plantacions mixtes que a la pràctica no permeten una absoluta separació en
la verema de les diferents varietats.
4. El Consell Regulador ha de comunicar per escrit als viticultors sol·licitants, atès l'informe de l'Òrgan de Control, la resolució sobre la inscripció o la
no-inscripció de les vinyes.
5. El Consell Regulador ha de lliurar als viticultors inscrits una credencial
d'aquesta inscripció. El Consell Regulador ha de facilitar a les persones físiques
o jurídiques inscrites en el Registre de Vinyes en Producció un document o una
cartilla de viticultor en què s'expressi la superfície de les vinyes inscrites, amb
la separació de les varietats, i també la producció màxima admissible per a cada
campanya. Es poden establir altres dades que es considerin necessàries, a fi d'identificar i de controlar millor les vinyes.
6. La sol·licitud d'inscripció en el Registre de Vinyes en Producció és
voluntària, com també la baixa corresponent en aquest Registre.
Article 16
Registre de Cellers d'Elaboració
1. En el Registre de Cellers d'Elaboració s'han d'inscriure tots els cellers
que, situats a la zona d'elaboració, elaborin vins que puguin optar a usar aquesta denominació d'origen i que compleixin tots els requisits que estipulen aquest
Reglament i el manual de qualitat de la denominació d'origen Binissalem.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de
qualitat de la denominació d'origen Binissalem, i en especial els documents que
en justifiquin la inscripció en el Registre d'Indústries Agràries i en el Registre
Sanitari.
Article 17
Registre de Cellers de Criança
1. En el Registre de Cellers de Criança s'han inscriure tots el que, situats
a la zona de criança, es dediquin a la criança de vins emparats per la denominació d'origen Binissalem.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de
qualitat de la denominació d'origen Binissalem, i en especial els documents que
en justifiquin la inscripció en el Registre Sanitari.
3. A fi que el vi adquireixi les característiques privatives de la denominació d'origen Binissalem, els locals o cellers destinats a la criança han d'estar
exempts de trepidacions, amb la temperatura i la ventilació adequades, a més de
complir els requisits que s'estableixin en el manual de qualitat.
Article 18
Registre de Cellers d'Emmagatzematge
1. En el Registre de Cellers d'Emmagatzematge han de figurar tots els
cellers que, situats als municipis que s'estableixen en l'article 4.1 d'aquest
Reglament, es dediquin a emmagatzemar a granel vins aptes per ser emparats o
qualificats per la denominació d'origen Binissalem.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de
qualitat de la denominació d'origen Binissalem i, en especial, els documents que
en justifiquin la inscripció en el Registre Sanitari.
Article 19
Registre de Cellers Embotelladors
1. En el Registre de Cellers Embotelladors s'han d'inscriure tots els que,
situats als municipis que s'estableixen en l'article 4.1 d'aquest Reglament, es
dediquin a embotellar i comercialitzar vi degudament etiquetat i emparat per la
denominació d'origen Binissalem.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de
qualitat de la denominació d'origen Binissalem i, en especial, els documents que
en justifiquin la inscripció en el Registre d'Envasadors i Embotelladors i en el
Registre Sanitari.
Article 20
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Vigència dels registres
1. Per a la vigència de les inscripcions en els registres corresponents és
indispensable que es compleixin en tot moment els requisits que imposa aquest
capítol, i s'ha de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti
les dades subministrades en la inscripció, quan es produeixi. En conseqüència,
el Consell Regulador pot revocar les inscripcions quan els titulars no s'atenguin
a aquests preceptes.
2. L'Òrgan de Control ha de fer inspeccions periòdiques per comprovar
l'efectivitat del que es disposa en el paràgraf anterior i queda facultat per adoptar les mesures necessàries.
3. Totes les inscripcions en els diferents registres de cellers són voluntàries i s'han de renovar cada quatre anys en la forma que es determini en el
manual de qualitat.
Article 21
Activitats permeses i prohibides
1. Als cellers inscrits en els diferents registres del Consell Regulador que
es preveuen en l'article 14 d'aquest Reglament només es poden elaborar, emmagatzemar o manipular raïms, mosts o vins obtenguts de raïm que procedeixi de
superfícies vitícoles inscrites en el Registre de Vinyes en Producció de la denominació d'origen Binissalem.
2. No obstant tot això, el Consell Regulador pot autoritzar els cellers per
fer la recepció del raïm i per elaborar, embotellar, sotmetre a criança i emmagatzemar vins elaborats amb raïm de la zona de producció que no procedeixi de
vinyes inscrites, sempre que aquestes operacions, així com la manipulació i
l'emmagatzematge dels productes obtenguts, es facin separadament dels que
optin a ser emparats per la denominació d'origen i sempre que se'n garanteixi la
rastrejabilitat.
3. El Consell Regulador pot autoritzar els cellers inscrits en els registres
de l'article 14, excepcionalment i amb l'informe previ favorable de l'Òrgan de
Control, perquè emmagatzemin vins embotellats, etiquetats i precintats no originaris de la comarca i envasats a cellers no inscrits en els registres esmentats.
En el manual de qualitat s'han d'establir les condicions, en particular les d'identificació i de rastrejabilitat, per poder autoritzar l'activitat que es descriu en
aquest apartat.
4. En els cellers inscrits es pot elaborar, embotellar, sotmetre a criança i
emmagatzemar vins que procedeixin de vinyes inscrites en el Registre de Vinyes
Experimentals. En aquest cas, la recepció de raïm i la manipulació, l'elaboració
i l'emmagatzematge dels vins esmentats s'han de fer separadament de les operacions corresponents als productes que optin a ser protegits per la denominació,
que s'ha de fer amb la deguda identificació i amb la rastrejabilitat dels depòsits
i dels envasos, segons les normes que estableixi el Consell Regulador en el
manual de qualitat.
CAPÍTOL VI
DRETS I OBLIGACIONS
Article 22
Titulars dels drets i obligacions
1. Només les persones físiques o jurídiques o l'agrupació d'aquestes persones que tenguin inscrites les vinyes o instal·lacions en els registres a què es
refereix l'article 14 poden produir raïm amb destinació a elaborar vins emparats
per la denominació d'origen Binissalem i elaborar, envellir, emmagatzemar a
granel i/o embotellar vins protegits per aquesta denominació d'origen.
2. Només es pot aplicar la denominació d'origen Binissalem als vins que
procedeixin de cellers inscrits en els registres corresponents, produïts i elaborats
conforme a les normes que s'exigeixen en aquest Reglament i que reuneixin les
condicions analítiques i organolèptiques pròpies de la denominació d'origen
Binissalem que els han de caracteritzar i que hagin superat el control de qualitat que s'estableixi en el manual de qualitat.
3. El dret a usar la denominació d'origen Binissalem en propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les firmes inscrites en els registres de l'article 14 i per als vins protegits per aquesta denominació d'origen.
4. Les persones físiques o jurídiques inscrites queden obligades a complir
les disposicions d'aquest Reglament, del manual de qualitat, dels acords del
Consell Regulador, i també les normes i els acords que, dins les seves competències, dictin la Conselleria d'Agricultura i Pesca i el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació. Aquestes persones físiques o jurídiques inscrites queden
obligades a satisfer les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador.
Article 23
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Reserva de noms i de marques
1. El Consell Regulador pot impedir l'aplicació de les raons socials, els
noms comercials, les marques, els símbols o les llegendes publicitàries pròpies
de les firmes inscrites en els registres del Consell Regulador en la comercialització d'altres vins i productes derivats, amb la finalitat de no causar perjudici o
desprestigi a la denominació ni possible confusió al consumidor.
2. Excepcionalment, quan el Consell Regulador, a petició de la persona
interessada i amb l'informi previ vinculant de l'Òrgan de Control, entengui que
l'aplicació del que s'estableix en el paràgraf anterior en altres vins i productes
derivats no pot causar perjudici als vins emparats amb la denominació d'origen,
ha d'elevar la proposta d'autorització a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que
ha de dictar resolució.
Article 24
Etiquetatge
1. En l'etiquetatge dels vins embotellats ha de figurar obligatòriament, de
manera destacada i d'acord amb la legislació aplicable, el nom de la denominació d'origen Binissalem, a més de les dades que es determinin en el manual de
qualitat.
2. Abans de posar en circulació l'etiquetatge, l'ha d'autoritzar l'Òrgan de
Control, a l'efecte que es relacioni amb aquest Reglament i amb el manual de
qualitat. Es denegarà l'aprovació d'aquelles etiquetes que per qualsevol causa
puguin donar lloc a confusió en el consumidor i també es podrà revocar una
autorització si varien les circumstàncies de la firma que n'és propietària, amb
l'audiència prèvia de la firma interessada, tot això sense perjudici de les competències que corresponguin a altres institucions en matèria de supervisió de l'incompliment de les normes generals d'etiquetatge.
3. Qualsevol que sigui el tipus d'envàs en què s'expedeixin els vins per al
consum ha d'estar proveït de precintes de garantia, d'etiquetes o de contraetiquetes numerades expedides per l'Òrgan de Control, que s'han de col·locar al
mateix celler, d'acord amb el que s'estableixi en el manual de qualitat, i sempre
de manera que no se'n permeti una segona utilització. Els vins emparats per la
denominació d'origen Binissalem han d'anar en envasos que no en perjudiquin
la qualitat i el prestigi, d'acord amb el que s'especifiqui en el manual de qualitat.
4. El Consell Regulador ha d'adoptar i ha de registrar un emblema com a
símbol de la denominació d'origen Binissalem, amb l'aprovació prèvia de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
5. Així mateix, el Consell Regulador pot fer obligatori que a l'exterior dels
cellers inscrits, i en un lloc destacat, figuri una placa identificativa que reprodueixi el logotip de la denominació d'origen Binissalem.
Article 25
Expedició de productes
1. Tota expedició de raïm, de most, de vi o de qualsevol altre producte del
raïm o subproducte de la vinificació que tengui lloc entre les firmes inscrites,
fins i tot les pertanyents a la mateixa raó social, s'ha d'acompanyar de la documentació que es disposi en el manual de qualitat de la denominació d'origen
Binissalem.
2. El que s'estableix en el punt anterior és exigible també en el cas d'expedició de raïm, de most, de vi o de qualsevol altre producte del raïm o subproducte de la vinificació que tengui lloc d'una firma inscrita a una altra de no inscrita.
3. El transport de vins a granel emparats per la denominació d'origen o
amb dret a ser-hi emparats entre cellers inscrits, s'ha d'acompanyar del document d'acompanyament per a productes vitivinícoles segellat, abans del transport, per l'Òrgan de Control.
Article 26
Comercialització
1. Tota partida de raïm, de most o de vi que per qualsevol causa presenti
defectes o alteracions sensibles o en la producció del qual s'hagin incomplert els
preceptes d'aquest Reglament, del manual de qualitat o de la legislació vigent,
no es pot comercialitzar emparada amb la denominació d'origen Binissalem.
2. Per garantir la qualitat dels vins de la denominació d'origen Binissalem,
tots els vins que s'hi emparin destinats a la comercialització final s'han d'expedir embotellats.
3. L'embotellament de vins emparats per la denominació d'origen
Binissalem s'ha de fer exclusivament en els cellers inscrits en el Registre de
Cellers Embotelladors que s'estableix en l'article 14.

4. Els vins emparats per la denominació d'origen Binissalem únicament
poden circular i ser expedits pels cellers inscrits en els tipus d'envàs que no en
perjudiquin la qualitat o el prestigi i que estiguin aprovats pel Consell
Regulador.
Article 27
Normes de campanya
1. Els vins emparats per la denominació d'origen Binissalem han d'haver
superat les proves fisicoquímiques i sensorials que s'estableixen en aquest
Reglament i també en el manual de qualitat, d'acord amb el títol VI del
Reglament (CE) 1493/1999, de 17 de maig, i del Reglament (CE) 1607/2000, de
24 de juliol, que fixa determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE)
1493/1999, en particular del títol relatiu als vins de qualitat produïts en regions
determinades.
2. El Consell Regulador ha de fixar per a cada campanya i per a cada firma
inscrita en els registres de cellers les quantitats de cada tipus de vi que poden ser
expedits i emparats per la denominació d'origen Binissalem, d'acord amb les
quantitats de raïm adquirides, les existències de campanyes anteriors i les adquisicions de vins o mosts a altres firmes inscrites.
3. La indicació de l'anyada en les etiquetes requereix la certificació de
l'Òrgan de Control, d'acord amb les normes que s'estableixin en el manual de
qualitat.
Article 28
Declaracions
1. Per tal de controlar la producció, l'elaboració i les existències, així com
les qualitats i l'origen dels vins, els titulars de vinyes i de cellers inscrits en els
registres estan obligats a presentar al Consell Regulador les declaracions
següents, d'acord amb el manual de qualitat:
a) Totes les persones inscrites en el Registre de Vinyes en Producció han
de presentar, una vegada acabada la verema i en tot cas abans del 30 de novembre de cada any, la declaració de la collita obtenguda en cadascuna de les parcel·les de vinya inscrites, en què s'ha d'indicar la destinació del raïm i, en cas de
vendre'l, el nom del comprador i la seva adreça. Si es produeixen diferents
varietats de raïm cal declarar la quantitat de cadascuna. Les agrupacions de viticultors poden tramitar en un sol document la declaració esmentada i han d'adjuntar-hi un llistat amb els noms, les quantitats i altres dades corresponents a
cada soci.
b) Tots els inscrits en el Registre de Cellers d'Elaboració han de declarar,
abans del 30 de novembre de cada any, la quantitat de most i de vi obtenguda i
han d'especificar els diversos tipus que elaborin. És obligatori consignar la procedència del raïm i, en cas de vendre'l durant la campanya de verema, la destinació dels productes que s'expedeixin, i s'han d'indicar el destinatari i la quantitat. Mentre hi hagi existències del producte, han de declarar trimestralment al
Consell Regulador les sortides que es produeixin.
c) Per facilitar el control del producte emparat amb la denominació d'origen, les firmes inscrites en els Registres de Cellers d'Emmagatzematge, de
Criança i d'Embotelladors han de presentar al Consell Regulador, en la forma i
amb les condicions que estableixi el manual de qualitat, declaracions de les
entrades i les sortides de vi.
3. L'Òrgan de Control, en tot cas, pot fer inspeccions, amb preses de mostres, per comprovar la veracitat de la documentació presentada.
4. D'acord amb el que es preveu en la legislació vigent, les declaracions a
què es refereix l'apartat 1 d'aquest article tenen efectes merament estadístics, per
la qual cosa no es poden facilitar ni publicar més que en forma numèrica, sense
cap referència de caràcter individual.
5. Les declaracions que s'assenyalen en els apartats anteriors són independents de les obligacions que amb caràcter general s'estableixen per al sector
vitivinícola en la legislació aplicable.
Article 29
Desqualificació
1. Tot raïm, most o vi que per qualsevol causa presenti defectes o alteracions sensibles o en la producció del qual s'hagin incomplert els preceptes d'aquest Reglament, del manual de qualitat o de la legislació vigent, no pot ser qualificat pel Comitè de Qualificació, fet que comporta la pèrdua de la denominació d'origen Binissalem o del dret a aquesta denominació en el cas de productes
elaborats no definitivament.
2. Així mateix, es considera com a desqualificat qualsevol producte obten-
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gut per la mescla amb un altre que prèviament s'hagi desqualificat.
3. La desqualificació dels vins l'ha de fer el Comitè de Qualificació, en
qualsevol fase de producció, i a partir de la iniciació de l'expedient de desqualificació han de romandre en envasos independents i retolats degudament, sota la
supervisió de l'Òrgan de Control, que en la seva resolució ha de determinar la
destinació del producte desqualificat, el qual en cap cas no pot ser transferit a un
altre celler inscrit.
4. El Comitè de Qualificació pot anul·lar la desqualificació d'un vi quan ja
no es donin les circumstàncies que en varen motivar la desqualificació.
CAPÍTOL VII
EL CONSELL REGULADOR
Article 30
Definició
1. El Consell Regulador és una corporació de dret públic de base associativa, al qual s'atribueix la gestió de la denominació d'origen Binissalem, amb les
funcions que determina la normativa vigent, en especial els articles 25 i 26 de la
Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i també 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.
2. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Binissalem té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions. Pel que fa al règim jurídic,
el Consell Regulador està subjecte amb caràcter general al dret privat, llevat de
les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, en les
quals s'ha de subjectar al dret administratiu.
3. La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha d'exercir la tutela administrativa del Consell Regulador.
4. Els acords del Consell Regulador que no tenguin caràcter particular i
que afectin una pluralitat de subjectes s'han de notificar mitjançant circulars que
s'han d'exposar a les oficines del Consell Regulador. L'exposició d'aquestes circulars s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els acords de
caràcter particular que adopti el Consell Regulador s'han de notificar en la forma
legal als inscrits.
5. Contra els actes i acords del Consell Regulador subjectes al dret administratiu es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, en el termini i amb els requisits que estableix
la normativa de procediment administratiu.

d) Vetllar pel compliment del Reglament de la denominació d'origen
Binissalem, i pot denunciar qualsevol ús incorrecte davant dels òrgans administratius i jurisdiccionals competents.
e) Gestionar els registres d'inscrits que s'indiquen en l'article 14 d'aquest
Reglament.
f) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals d'inscrits de la denominació d'origen Binissalem.
g) Establir els requisits que ha de complir l'etiquetatge dels productes
emparats quant als aspectes relacionats amb la denominació d'origen.
h) Establir en el manual de qualitat els requisits mínims de control als
quals s'ha de sotmetre cada operador inscrit en totes i cadascuna de les fases de
producció, d'elaboració i de comercialització del producte emparat i, si escau,
els requisits mínims de control per a la concessió inicial i per al manteniment de
la certificació.
i) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre l'autorització de l'entitat de control, en el cas que aquesta funció s'encomani a una entitat externa de caràcter
privat.
j) Establir per a cada campanya, d'acord amb criteris de defensa i de millora de la qualitat, i dins els límits màxims que es fixen en aquest Reglament, els
rendiments, els límits màxims de producció o de transformació o qualsevol altre
aspecte de conjuntura anual que pugui influir en aquests processos, d'acord amb
les normes reguladores de la matèria.
k) Qualificar l'anyada o la collita, segons el que s'estableixi en el manual
de qualitat.
l) Elaborar les estadístiques de producció, d'elaboració i de comercialització dels productes emparats, i la resta d'informació que se'ls requereixi, i també
comunicar la informació esmentada a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
m) Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Binissalem, d'acord amb el que
es disposa en aquest Reglament.
n) Elaborar el pressupost del Consell Regulador.

7. L'àmbit de competència del Consell Regulador està determinat:

o) Elaborar anualment una memòria de les activitats desenvolupades i de
la gestió econòmica del seu patrimoni, practicar la liquidació del pressupost de
l'exercici anterior dins el primer semestre i elaborar el pressupost corrent d'ingressos i de despeses, abans que acabi el primer trimestre de l'any. Els documents esmentats els ha d'aprovar el Ple i s'han de trametre a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, en el termini màxim de trenta dies, comptadors a partir de
l'aprovació.

a) En l'aspecte territorial, per la respectiva zona de producció, d'elaboració i de criança.
b) A raó dels productes, pels protegits per la denominació d'origen
Binissalem en qualsevol de les fases de producció, d'elaboració, de criança,
d'emmagatzematge, d'envasament i de circulació.

p) Col·laborar amb empreses públiques o privades, en societats mercantils
i en associacions o fundacions l'objecte de les quals estigui relacionat amb la
defensa, el control, la investigació, l'elaboració, la comercialització, la promoció i la difusió dels productes emparats per la denominació d'origen, d'acord
amb els oportuns convenis de col·laboració que subscriguin a aquest efecte.

c) A raó de les persones, per aquelles físiques o jurídiques, inscrites en els
diferents registres.

q) Col·laborar amb les autoritats competents en matèria de qualitat agroalimentària, en particular, en el manteniment dels registres públics oficials, i
també amb els organismes oficials de control.

6. L'estructura interna i el funcionament del Consell Regulador s'ha de
regir pels principis democràtics.

Article 31
Finalitats i funcions
1. La finalitat del Consell Regulador és representar, defensar, garantir i
promocionar la denominació d'origen Binissalem.

r) En cas que tengui coneixement de qualsevol presumpte incompliment
de la normativa en matèria de qualitat agroalimentària, inclosa la pròpia de la
denominació d'origen, el Consell Regulador l'ha de denunciar a l'autoritat que
en cada cas sigui competent.

2. És objectiu principal del Consell Regulador aplicar els preceptes d'aquest Reglament i del manual de qualitat i vetllar-ne pel compliment.

s) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció i d'elaboració.

3. Són funcions del Consell Regulador, d'acord amb el Decret 49/2004, les
següents:

t) Exercir les competències que, mitjançant delegació o encàrrec de gestió, li atribueixin les administracions públiques.

a) Proposar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca el Reglament de la denominació d'origen Binissalem, així com les possibles modificacions d'aquest
Reglament.

4. Les funcions que s'especifiquen en l'apartat 3 són considerades obligacions en els termes que s'estableixen en la normativa aplicable en cada cas.

b) Vetllar pel prestigi i pel foment de la denominació d'origen Binissalem.
c) Orientar la producció i la qualitat dels vins emparats per la denominació d'origen i promocionar i informar els consumidors sobre la denominació d'origen Binissalem, en particular sobre les seves característiques específiques de
qualitat.

5. El Consell Regulador ha d'adoptar els mecanismes necessaris que
garanteixin l'origen i la qualitat dels productes i els seus processos de producció, d'elaboració, de criança, d'emmagatzematge, d'envasament, d'etiquetatge i
de comercialització.
Article 32
Composició del Consell Regulador
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1. Els òrgans del Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Binissalem són:
a) El Ple del Consell Regulador
b) El president
c) El vicepresident
d) El secretari
e) Les comissions permanents
2. El procediment per a l'elecció dels titulars dels òrgans esmentats és el
que determina el Decret 139/2002, de 22 de novembre, que regula el procés
electoral dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
3. Per dur a terme les seves activitats, el Consell Regulador pot disposar
de personal contractat en règim de dret laboral, sempre que en el pressupost estigui aprovada la dotació per a aquest concepte.
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suplent, si bé el mandat del nou vocal només durarà fins que es faci la primera
renovació del Ple del Consell Regulador.
7. El termini que tenen els vocals per prendre possessió és, com a màxim,
d'un mes, comptador des de la data que són designats.
8. Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec
sigui sancionat per infracció greu en les matèries que regula aquest Reglament,
bé personalment o bé la firma a la qual pertany. Igualment, causarà baixa a petició de l'organisme o l'empresa que representi, o per absència injustificada a tres
sessions consecutives o cinc d'alternes, o per causar baixa l'empresa que representa en el registre o deixar d'estar vinculat al sector que representa.
9. El Ple del Consell Regulador es reunirà quan el convoqui el president,
bé per iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels vocals, i és obligatori fer una
sessió almenys una vegada cada trimestre.
10. Quant a les sessions del Ple del Consell Regulador:

4. Per a les funcions tècniques que té encomanades el Consell Regulador,
disposarà dels serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals ha de recaure en
un tècnic competent.

a) S'han de convocar per comunicació personal als membres d'aquest Ple,
mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància de la recepció,
i amb almenys vuit dies d'antelació.

5. Els membres i el personal del Consell Regulador estan obligats a observar la més absoluta confidencialitat respecte de les informacions i les dades
recollides i/o conegudes en el curs de les seves activitats.

b) La convocatòria ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia de la reunió,
en què no es poden tractar més afers que els assenyalats prèviament, llevat que
hi siguin presents tots els membres del Ple i que es declari la urgència de l'afer
amb el vot favorable de la majoria.

Article 33
El Ple del Consell Regulador

c) Per incloure en l'ordre del dia un afer determinat, n'hi ha prou que ho
sol·liciti un vocal amb vuit dies d'anticipació com a mínim.

1. El Ple del Consell Regulador està format per:
a) Un president, designat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
b) Un vicepresident, designat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a
proposta del Ple.
c) Quatre vocals, en representació del sector vitícola, elegits pels inscrits
en el Registre de Vinyes en Producció i d'entre aquests mateixos inscrits.
d) Quatre vocals, elegits pels inscrits en els diferents registres de cellers i
d'entre aquests mateixos inscrits, en representació dels diferents segments de
dimensió empresarial del sector vinícola. S'assignarà un vocal per a cadascun
dels subcensos següents:

d) En cas de necessitat i quan ho requereixi la urgència de l'afer, a judici
del president, o de la meitat dels vocals, se citaran els vocals de la forma que
s'estableix en l'apartat a), amb quaranta-vuit hores d'anticipació com a mínim.
e) En tot cas, en cadascuna de les sessions, perquè tenguin validesa constitutiva, és necessària la presència del president i del secretari o, si escau, dels
qui els substitueixin, i de més de la meitat dels membres del Ple.
f) Quan un titular no pugui assistir ho ha de notificar al president o al
secretari del Ple del Consell Regulador i al suplent, perquè el substitueixi.
11. Els acords del Ple s'adoptaran per majoria dels membres presents. El
president té vot de qualitat.
12. Són funcions del Ple del Consell Regulador:

Cens 1
Subcens A: cellers la producció dels quals sigui inferior o igual a un 5%
de la producció total de la denominació d'origen.
Subcens B: cellers la producció dels quals sigui superior a un 5% i inferior o igual a un 15% de la producció total de la denominació d'origen.
Cens 2
Subcens C: cellers la producció dels quals sigui superior a un 15% i inferior o igual a un 30% de la producció total de la denominació d'origen.
Subcens D: cellers la producció dels quals sigui superior al 30% de la producció total de la denominació d'origen.
En cas que en algun dels subcensos no hi hagi cap censat, l'altre subcens
del mateix cens n'assumirà el vocal. En cas que en algun dels censos no hi hagi
cap censat, l'altre cens n'assumirà els vocals i els repartirà entre els seus dos subcensos.
e) Dos vocals tècnics designats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
amb coneixements de viticultura i d'enologia, amb veu però sense vot.
2. Els vocals electes del Ple del Consell Regulador s'elegeixen per sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres inscrits en els diferents
registres que gestiona el Consell Regulador, d'acord amb el que estableix el
Decret 139/2002, de 22 de novembre, que regula el procés electoral dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
3. Una mateixa persona física o jurídica no pot tenir en el Ple del Consell
Regulador representació doble, una en el sector productor i una altra en el sector elaborador, ni directament ni a través de firmes, filials o socis de la mateixa
empresa.
4. Per cadascun dels càrrecs de vocals del Consell Regulador s'ha de
designar un suplent, elegit de la mateixa forma que el titular.
5. Els càrrecs de vocals es renovaran cada quatre anys i poden ser reelegits.
6. En cas que cessi un vocal per qualsevol causa, ha de ser substituït pel

a) Gestionar la denominació d'origen Binissalem.
b) Aprovar el manual de qualitat de la denominació d'origen Binissalem i
elevar-lo a la Conselleria d'Agricultura i Pesca perquè l'autoritzi.
c) Aprovar el pressupost corrent d'ingressos i de despeses, abans que acabi
el primer trimestre de l'any.
d) Aprovar la memòria anual de les activitats desenvolupades.
e) Aprovar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost
de l'exercici anterior.
f) Elevar la proposta de president i del vicepresident a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
g) Aprovar, si escau, el Reglament d'organització i de funcionament del
Consell Regulador i elevar-ne la proposta de ratificació al conseller o la consellera d'Agricultura i Pesca.
h) Totes les funcions no assignades a un altre òrgan del Consell
Regulador.
Article 34
El president del Consell Regulador
1. El president del Consell Regulador exerceix la representació legal del
Consell Regulador i presideix habitualment l'òrgan col·legiat.
2. Correspon al president:
a) Representar el Consell Regulador. Aquesta representació, la pot delegar
de manera expressa en els casos que sigui necessari.
b) Complir i fer complir les disposicions legals i complementàries.
c) D'acord amb els acords del Ple, administrar els ingressos i els fons del
Consell Regulador i ordenar els pagaments corresponents.
d) Convocar i presidir les sessions del Ple, assenyalar-ne l'ordre del dia,
sotmetre a la decisió del Ple els afers de la seva competència i executar els
acords adoptats.
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 competent de les incidències que es produei-
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xin en la producció i en el mercat.
h) Trametre a la Conselleria d'Agricultura i Pesca els acords del Ple per al
compliment general, en virtut de les atribucions que li confereix aquest
Reglament i els que, per la importància que tenen, consideri que n'ha de tenir
coneixement aquesta Conselleria.
i) Aquelles altres funcions que el Ple del Consell Regulador acordi o que
li encomanin la Conselleria d'Agricultura i Pesca o el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, en l'àmbit de les competències respectives.
3. La durada del mandat del president és de quatre anys, i pot ser reelegit.
4. El president cessarà:
a) En expirar el mandat.
b) A petició pròpia, una vegada que n'hagi acceptat la dimissió el Ple.
c) Per decisió motivada del conseller o la consellera d'Agricultura i Pesca,
a proposta del Ple del Consell Regulador.
5. En el cas de cessació o de mort, el Ple del Consell Regulador, en el termini d'un mes, ha de proposar un candidat al conseller o la consellera
d'Agricultura i Pesca, perquè designi un nou president, si bé la durada del mandat del nou president s'estendrà únicament fins que es faci la primera renovació
del Ple.
Article 35
El vicepresident del Consell Regulador
1. Correspon al vicepresident:
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nats pel Ple del Consell Regulador.
2. En la sessió en què s'acordi constituir aquesta comissió permanent s'han
de designar els membres que la formen i s'han d'acordar també les missions
específiques que li competeixen i les funcions que ha d'exercir. Totes les resolucions que prengui la comissió permanent s'han de comunicar al Ple del
Consell en la primera reunió que faci.
CAPÍTOL VIII
DE L'ÒRGAN DE CONTROL
Article 38
Composició i règim jurídic
1. L'Òrgan de Control de la denominació d'origen Binissalem, compost
per un Comitè de Certificació i per un Comitè de Qualificació, és un òrgan desconcentrat del Consell Regulador, sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte d'aquest Consell Regulador, sota la tutela de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. D'acord amb l'article 27.b) de la Llei 24/2003, de 10 de
juliol, de la vinya i del vi, i amb les prescripcions d'aquest Reglament, té atribucions en matèria de control i de certificació de la denominació d'origen
Binissalem.
2. El Comitè de Certificació, al qual correspon la direcció de l'òrgan de
control, està integrat per tres membres, que ha de nomenar la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, amb la consulta prèvia al Consell Regulador, i hi han de
ser representats paritàriament vitivinicultors, experts i consumidors.

a) Assistir a les reunions del Ple del Consell Regulador, amb veu i sense
vot, llevat quan exerceix de president.
b) Col·laborar en les funcions del president.
c) Exercir les funcions que el president li delegui expressament.
d) Substituir el president en els casos de vacant, d'absència o de malaltia
d'aquest.

3. El Comitè de Qualificació té com a comesa informar sobre la qualitat
dels vins emparats per la denominació d'origen Binissalem que es destinin al
mercat. Aquest Comitè estarà integrat per tres experts nomenats per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb la consulta prèvia al Consell Regulador.
El Comitè de Qualificació disposarà dels assessoraments tècnics que consideri
necessaris.

2. La durada del mandat del vicepresident és la del període del mandat
dels vocals, llevat que es donin algunes de les circumstàncies que s'esmenten en
el punt següent.

4. Per realitzar el control i la certificació, l'Òrgan de Control disposarà de
personal propi i/o contractarà aquests serveis. El personal que faci les tasques
d'inspecció ha d'estar habilitat, a proposta del Comitè de Certificació, per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, i ha de dur a terme les funcions inspectores
següents:
a) Sobre les vinyes ubicades a la zona de producció.
b) Sobre els cellers situats a les zones de producció, d'elaboració i de
criança.
c) Sobre el most, el raïm i el vi de les zones de producció i elaboració.
d) Sobre els vins protegits a tot el territori de les Illes Balears.

3. El vicepresident cessa:
a) En expirar el mandat.
b) A petició pròpia, una vegada acceptada la seva dimissió.
c) Per decisió motivada de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a proposta del Ple del Consell Regulador.
4. En el cas de cessació o de mort, el Ple del Consell Regulador, en el termini d'un mes, ha de proposar un candidat al conseller o la consellera
d'Agricultura i Pesca perquè designi un nou vicepresident, si bé la durada del
mandat del nou vicepresident s'estendrà únicament fins que es faci la primera
renovació del Ple.
Article 36
El secretari del Consell Regulador
El Consell Regulador disposarà d'un secretari designat pel Ple, a proposta del president, de qui dependrà directament, i correspondrà al secretari la
direcció i la coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, dels serveis
i de les dependències del Consell Regulador. A més, té les funcions següents:
a) Dirigir i gestionar el personal al servei del Consell Regulador.
b) Redactar l'avantprojecte del pressupost i també la memòria anual d'activitats del Consell Regulador.
d) Actuar com a secretari del Ple del Consell Regulador, amb veu però
sense vot.
e) Vetllar pel compliment de la normativa vigent i advertir de totes les desviacions que es produeixin.
f) Convocar en nom i per ordre del president les reunions del Ple del
Consell Regulador.
g) Expedir 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, el
manual de qualitat i la normativa vigent.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent o el manual
de qualitat.
Article 37
Comissió permanent
1. Per resoldre qüestions de tràmit, o en els casos que es consideri necessari, es pot constituir una comissió permanent, que estarà formada pel president
i dos vocals titulars, un del sector viticultor i altre del sector vinicultor, desig-

5. Els acords de l'Òrgan de Control que no tenguin caràcter particular i que
afectin una pluralitat de subjectes s'han de notificar mitjançant circulars exposades a les oficines del Consell Regulador. L'exposició d'aquestes circulars s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. Contra les resolucions del Comitè de Certificació es podrà recórrer en
alçada davant la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Article 39
Sistema de control, certificació i desqualificació
1. L'Òrgan de Control queda expressament autoritzat per vigilar el moviment del raïm, dels mosts i dels vins que s'elaborin, que es comercialitzin o que
transitin dins la zona de producció, i ha de donar compte de les activitats desenvolupades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a la qual ha de trametre una
còpia de les actes que hagi estès, sense perjudici de la intervenció dels organismes competents en aquesta vigilància.
2. L'Òrgan de Control ha d'adoptar els mecanismes necessaris per tal de
garantir l'origen i la qualitat dels productes emparats i per tal que els processos
de producció, d'elaboració, de criança, d'emmagatzematge, d'envasament, l'etiquetatge i la comercialització s'adaptin al Reglament i al manual de qualitat.
3. El sistema de control i certificació ha de disposar, almenys, de les
actuacions següents:
a) Control de les plantacions de vinya. S'han de controlar les característiques del raïm, el rendiment, el reg i els tractaments realitzats a les parcel·les
vitícoles.
b) Control dels cellers. S'han de controlar l'origen, la quantitat i l'estat
sanitari del raïm, del most i del vi, els tractaments enològics, la garantia d'identificació i la rastrejabilitat de les partides, les instal·lacions i la gestió de contraetiquetes.
c) Control del producte. S'ha de verificar que totes les partides emparades
per la DO Binissalem hagin superat els controls analítics i organolèptics pre-
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ceptius.
d) Control de l'etiquetatge. L'Òrgan de Control ha d'autoritzar, d'acord
amb el que es preveu en aquest Reglament i en el manual de qualitat, l'etiquetatge dels vins emparats i no emparats amb la denominació d'origen.
4. L'Òrgan de Control ha d'auditar periòdicament les activitats dels operadors i ha de fer les comprovacions complementàries que consideri necessàries
per assegurar el compliment dels requisits establerts en aquest Reglament, en els
acords del Consell Regulador i en el manual de qualitat.
5. En vista dels informes d'auditoria dels inscrits, el Comitè de
Certificació podrà retirar-los la certificació d'acord amb el que es preveu en
aquest Reglament i en el manual de qualitat. La resolució del Comitè de
Certificació tendrà caràcter provisional durant deu dies; en aquest termini la persona interessada podrà presentar recurs en contra davant la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que ha de dictar resolució. Si en aquest termini no es presenta recurs, la resolució es considerarà ferma.
6. D'acord amb el procediment que estableixi el manual de qualitat el
Comitè de qualificació ha de resoldre la desqualificació del vi en la forma que
es preveu en l'article 29 d'aquest Reglament. La resolució de desqualificació
tendrà caràcter provisional durant deu dies, termini durant el qual la persona
interessada podrà sol·licitar la revisió de la resolució davant el Comitè de
Certificació, que l'ha de resoldre. Si en aquest termini no en sol·licita la revisió,
la resolució de desqualificació es considerarà ferma.
CAPÍTOL IX
FINANÇAMENT
Article 40
Finançament de la denominació d'origen
1. El finançament de la denominació d'origen es farà amb els recursos
següents:
a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d'aquest
patrimoni.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries que acordi el Ple del Consell
Regulador en funció de les necessitats pressupostàries. Les quotes les han d'abonar els inscrits en els diferents registres del Consell Regulador.
c) Les subvencions.
d) Les indemnitzacions, les donacions i els llegats de tot ordre que se li
atribueixin i que accepti el Ple del Consell Regulador.
e) Els imports recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació
pròpia, a conseqüència de delegació o convenguts o concertats amb entitats
públiques o privades.
f) Els provinents de les exaccions i dels beneficis fiscals que s'estableixin.
g) Qualsevol altre recurs obtengut d'acord amb les disposicions legals i els
preceptes estatutaris.
2. Les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador són públiques i han
d'estar exposades a les oficines del Consell Regulador.
3. La persona titular de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a iniciativa
pròpia o a petició del Ple del Consell Regulador, podrà exigir que es faci una
auditoria del Consell Regulador, que s'ha de dur a terme sota les directrius de la
Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 20653
Resolució de la Consellera de Presidència i Esports de 14 de
novembre de 2005, per la qual se qualifiquen positivament els
estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica
de les Illes Balears i se'n ordena la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears
Fets

1.El dia 28 de desembre de 2004 es va registrar d'entrada al Llibre Diari,
corresponent a l'any 2004, amb el número 75, del Registre de Col·legis
Professionals de les Illes Balears dependent d'aquesta Conselleria de
Presidència i Esports, un escrit del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en
Informàtica de les Illes Balears sol·licitant la qualificació dels seus estatuts aprovats per l'Assemblea General constituent que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2004, els quals estan sotmesos a aquest tràmit per prescripció de l'article
21.2 de la Llei 10/19999, de 14 de desembre de Col·legis Professionals de les
Illes Balears, i del capítol IV del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s'aprova el reglament de col·legis Professionals de les Illes Balears.
2.En data 28 de gener de 2005 i, dins el tràmit d'audiència a les conselleries afectades per raó de la matèria es sol·licità informe a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, la qual va
informar que s'havien complert tots el tràmits escaients i la resta de requisits
que estableix la legislació vigent en la matèria.
Fonaments de dret
Primer. L'article 36 de la Constitució Espanyola disposa que la llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels
col·legis hauran de ser democràtics.
El text constitucional a l'article 149.1.18ª estableix la competència a favor
de les institucions centrals de l'Estat en raó de què els col·legis professionals
participen limitadament de la naturalesa d'administracions públiques, als efectes
de garantir les bases de les corporacions professionals.
Segon. D'acord amb el que disposa l'article 11.15 de l'Estatut
d'Autonomia, a la Comunitat Autònoma li corresponen les competències de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d'interessos econòmics i professionals, que haurà d'exercir-les
en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i , si pertoca, en els termes que aquesta estableixi.
Tercer. Real Decret 2168/1993,de 10 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'administració de l'Estat en matèria de col·legis oficials o professionals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quart. L'article 28 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre de Col·legis
Professionals de les Illes Balears disposa que perquè produeixin efectes jurídics
els estatuts col·legials, les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional i les normes electorals que dictin els col·legis professionals
regulats a la llei esmentada, s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

CAPÍTOL X
RÈGIM SANCIONADOR

Cinquè. L'article 15 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s'aprova
el reglament de Col·legis Professionals de les Illes Balears disposa que la qualificació dels estatuts té per objecte comprovar que el text dels estatuts aprovats
per l'òrgan col·legial competent s'adequa a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.

En l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les
infraccions del que es disposa en aquest Reglament se sancionaran d'acord amb
el que s'estableix en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i en la
Llei 1/1999, de 17 de març, de l'Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears.

Sisè. L'article 17 del Decret esmentat en el punt anterior estableix que
quan la resolució de la qualificació és positiva el conseller competent en matèria de col·legis professionals n'ha d'ordenar la publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, juntament amb el text íntegre dels estatuts i l'ha de comunicar d'ofici al Registre de Col·legis Professionals perquè en practiqui la inscripció i s'obri el corresponent full registral.

Article 41
Base legal

Article 42
Tramitació d'expedients
1. La tramitació d'expedients sancionadors per infraccions del que es disposa en aquest Reglament que es detectin en l'àmbit territorial de les Illes
Balears correspon a l'òrgan competent en matèria de qualitat agroalimentària de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La tramitació d'expedients sancionadors per infraccions del que es disposa en aquest Reglament, detectades en àmbits territorials diferents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ha de fer d'acord amb el que s'estableix en la normativa del lloc de detecció.

—o—

Setè. L'article 2 de l'Ordre del Conseller de Presidència de 21 de març de
2000, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears encomana tots els assumptes relatius
a la gestió del Registre de Col·legis Professionals a la Direcció General de
Patrimoni i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears, a través del Servei d'Entitats Jurídiques
Vuitè. El Decret 6/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears
estableix l'estructura del Govern de les Illes Balears atribuint les competències
en matèria d'Entitats Jurídiques a la Conselleria de Presidència i Esports i el
Decret 1/2004, de 2 de gener, del president estableix l'estructura orgànica de la
conselleria esmentada, atribuint les competències en matèria d'Entitats

