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Programa Operatiu Plurirregional, pel període 2007-2013 (BOIB núm. 91, de 23
de juny).

b) La certificació de què disposen amb l’entitat de certificació en els termes que estableix l’article 4.2.

2.Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

2. Les autoritzacions concedides per la Direcció General d’Agricultura
per indicar l’anyada o la varietat en els vins sense denominació d’origen ni indicació geogràfica protegida tenen una validesa d’un any.

Palma, 14 de maig de 2010
El conseller de Treball i Formació, president del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears
Pere Aguiló Crespí

3. En el cas que l’operador ja autoritzat contracti els serveis d’una altra
entitat de certificació, cal que presenti una nova sol·licitud d’autorització en el
termini d’un mes des de l’obtenció de la nova certificació.

—o—

4. La Direcció General d’Agricultura ha de denegar les sol·licituds dels
operadors que no compleixin les condicions exigides en aquest article.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

5. La Direcció General d’Agricultura pot revocar o suspendre les autoritzacions concedides quan es comprovin incompliments, en especial als operadors a qui l’entitat de certificació ha retirat el certificat que acredita el dret a
indicar les varietats o l’anyada.

Num. 11629
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 14 de maig de
2010 per la qual s’estableixen les normes per a la certificació de
l’anyada i la varietat dels vins sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida
El Reglament (CE) 1234/2007, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats agrícoles (article 118 septivicies) dóna la possibilitat d’indicar
l’anyada i la varietat de raïm amb què s’elaboren els vins sense denominació
d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida. Per poder fer ús d’aquestes mencions facultatives cal establir les condicions que garanteixin la veracitat
d’aquestes indicacions.
L’article 63.2 del Reglament (CE) 607/2009 estableix que l’autoritat competent és responsable de garantir la certificació dels vins sense denominació
d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida que indiquin l’anyada o la
varietat. D’altra banda, el mateix article indica que la certificació ha d’estar
garantida en qualsevol de les fases de producció i elaboració, inclòs l’embotellament.
La certificació pot ser efectuada o bé per l’autoritat competent o bé per un
o diversos organismes de control, en el sentit de l’article 2 paràgraf segon, punt
5 del Reglament (CE) 882/2004, que actuïn com a entitats de certificació del
producte acreditats en el compliment de la norma EN 45011.
Atès que l’anyada i la varietat són indicacions facultatives en els vins, s’ha
considerat que el més adequat per a la realitat del sector és que la funció de control d’aquest tipus de vins la duguin a terme entitats de certificació i no l’autoritat competent.
A més, l’article 63.4 del Reglament (CE) 607/2009 estableix que els operadors de vins sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica
protegida que tenguin intenció d’emprar les indicacions facultatives de l’anyada o varietat de raïm, cal que estiguin autoritzats per l’autoritat competent del
territori en el qual es duu a terme la producció.
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 relativa al sector vitivinícola que em concedeix el Decret 11/2002, de
25 de gener, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta Ordre és establir les condicions perquè els elaboradors i embotelladors de les Illes Balears puguin indicar el nom de les varietats
de raïm i de l’any de collita en els vins sense indicació geogràfica protegida o
denominació d’origen protegida.
Article 2
Autoritat competent
L’autoritat competent responsable de garantir la certificació establerta a
l’article 63.1 del Reglament (CE) 607/2009 en l’àmbit de les Illes Balears és la
Direcció General d’Agricultura.
Article 3
Requisits i obligacions dels operadors
1. Els operadors que elaborin o embotellin vi a les Illes Balears i desitgin
indicar a l’etiquetatge una o més varietats de raïm o l’any de collita en els vins
sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida, ho han
de sol·licitar a la Direcció General d’Agricultura, i han d’aportar:
a) El sistema que utilitzin per a la identificació, traçabilitat i comptabilitat
dels vins manipulats en les seves instal·lacions, que en qualsevol cas s’ha d’ajustar al Reglament (CE) 436/2009. Les indicacions de l’anyada i de les varietats de raïm han de complir les regles especificades als articles 61 i 62 del
Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, respectivament.

6. Abans del 31 de gener de cada any els operadors autoritzats han de
comunicar a la Direcció General d’Agricultura, en un imprès normalitzat, el
volum de vi comercialitzat durant l’any anterior amb les indicacions facultatives de l’anyada o de les varietats, diferenciat entre el vi que indica varietats,
anyada o ambdues a la vegada.
Article 4
Control
1. Els operadors que indiquin l’anyada o la varietat en la comercialització
de vins sense denominació d’origen o indicació geogràfica protegida han de disposar de la certificació d’una entitat de certificació nomenada per ells que compleixi els requisits indicats en el punt 2 d’aquest article.
2. Les entitats de certificació que duguin a terme el control i la certificació de vins sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida que indiquin en l’etiquetatge les varietats de raïm o l’any de collita, han
d’estar acreditades en el compliment de la norma EN 45011 per a desenvolupar
la tasca de certificació de la varietat i l’anyada dels productes vitivinícoles, i
autoritzades per la Direcció General d’Agricultura
3. Les despeses de certificació són a compte dels agents econòmics que hi
estan subjectes.
4. Les entitats de certificació autoritzades per la Conselleria d’Agricultura
i Pesca per a la certificació de vins varietals han de complir les obligacions
següents:
a) Disposar d’un manual de qualitat en el qual s’especifiqui el procediment de certificació dels vins sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida que indiquin les varietats de raïm o l’any de collita en
els vins.
b) Informar trimestralment la Direcció General d’Agricultura sobre les
actuacions dutes a terme en l’àmbit d’aquesta Ordre. En l’informe han de constar els operadors sobre els quals s’hagi emès el certificat, els operadors que es
trobin en procés de certificació, les no conformitats detectades a cadascun i el
temps que se’ls ha atorgat per esmenar-les.
c) Comunicar a la Direcció General d’Agricultura la retirada o la suspensió de la certificació dels operadors en el termini dels deu dies següents al qual
s’hagi produït la retirada o suspensió esmentades.
d) Informar la Direcció General d’Agricultura sobre qualsevol circumstància o actuació dels operadors sotmesos al control de l’entitat de certificació
que pugui constituir una infracció administrativa.
e) Trametre a la Direcció General d’Agricultura, abans dels 31 de gener
de cada any, un resum estadístic relatiu a la seva activitat com a entitat de certificació en el qual consti la informació següent:
- Quantitat de raïm (en quilograms) destinats a vi sense denominació d’origen ni indicació geogràfica protegida que indiqui les varietats o l’anyada, diferenciat entre el vi que indica varietats, anyada o ambdues a la vegada.
- Volum de vi sense denominació d’origen ni indicació geogràfica protegida que indica les varietats o l’anyada, diferenciat entre el vi que indica varietats, anyada o ambdues a la vegada.
- Nombre d’operadors certificats, amb l’especificació de l’activitat: viticultors, elaboradors i embotelladors.
- Volum i valor de vi comercialitzat per destinacions (Illes Balears, resta
d’Espanya, Unió Europea i 3rs països), amb la distinció entre a granel i embotellat.
- Existències finals de la campanya.
Article 5
Règim sancionador
Les infraccions al que estableix aquesta Ordre s’han de sancionar d’acord
amb la legislació sancionadora aplicable.
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Disposició final primera
Es faculta la directora general d’Agricultura perquè dicti els actes necessaris per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 14 de maig de 2010
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—
Num. 11394
Resolució de la sol·licitud d’inscripció a la Secció General del
Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears, de l’explotació SON CERDA, presentada per BORIS DIETRICH, amb
DNI/NIF X2309362R
Fets
1. El dia 12/05/2009 es presenta la sol·licitud d’inscripció a la Secció
General del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears de l’explotació esmentada, amb núm. d’entrada 1622/2009.
2. La sol·licitud no compleix tots els requisits documentals exigits. El dia
27/02/2009 es comunica a BORIS DIETRICH les deficiències de la sol·licitud.
3. Fins a la data no s’han esmenat les deficiències en el termini reglamentari, el qual era de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992.
4. El dia 27/01/2010 es publica la notificació d’esmena de deficiències al
BOIB i al tauler d’anuncis a l’ajuntament de Campos.
5. El dia 30/03/2010 el Servei de Ramaderia emet informe proposta per no
inscriure l’explotació.
Fonaments de dret
1. Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el
Registre general d’explotacions ramaderes
2. Decret 53/2006, pel qual es regula el Registre general d’explotacions
agràries de les Illes Balears.
3. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot, l’exposat anteriorment,
Resolc
1. NO INSCRIURE a la Secció General del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes Balears del Registre d’explotacions ramaderes de les Illes
Balears l’explotació anomenada SON CERDA, ubicada al polígon 51, parcel·la
79, del terme municipal de FELANITX, de la qual és titular BORIS DIETRICH,
amb DNI X2309362R, i arxivar la sol·licitud per desistiment.
2. Comunicar aquesta resolució a l’interessat.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada, davant la consellera d’Agricultura i Pesca en el
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació, de conformitat amb
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i amb
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, 3 de maig de 2010
La directora general d’Agricultura
Maria José Suasi Amengual

—o—
Num. 11442
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca, de 12 de maig
de 2010, per la qual es declara l’existència de la plaga
Rhynchophorus ferrugineus,(Olivier) a les Illes de Mallorca i
d’Eivissa i s’estableixen les mesures per combatre’l.
La plaga del becut vermell de la palmera, Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier, 1790) va ser objecte de legislació específica per la Comunitat
Autònoma, una vegada es detectaren els primers focus a l’illa de Mallorca, mitjançant Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de dia 30 de novembre
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de 2006, per la qual es declaraven l’existència de tres focus de l’insecte i establint les mesures per evitar-ne la seva difusió. Al 2007 es va detectar la presència de l’insecte a l’illa d’Eivissa i tres focus nous a l’illa de Mallorca. Durant el
2008,i 2009 i 2010 ha continuat la seva dispersió, de manera que es consideren
afectades la totalitat de les Illes de Mallorca i Eivissa.
Atenent a les darrers dades de la xarxa de vigilància fitosanitària de l’Illa
de Mallorca convé mantenir i reforçar , donat que el risc continua, la protecció
contra la introducció de l’agent nociu a l’Illa de Menorca, així com contenir-ne
la dispersió.
La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, faculta a l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma perquè, davant l’aparició per primera
vegada del símptoma d’una plaga que pugui tenir importància econòmica o
mediambiental o davant la sospita que existeix aquesta plaga, verifiqui la presència de la plaga i la importància de la infestació, i perquè adopti les mesures
fitosanitàries que consideri oportunes per evitar que es propagui.
Així, la Decisió 2007/365/CE de la Comissió, de 25 de maig de 2007, per
la que s’adopten mesures d’emergència per a evitar-ne la introducció i propagació del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790), i la Decisió de la Comissió
de 6 d’octubre de 2008 (2008/776/CE), que modifica la Decisió 2007/365/CE,
constitueixen el nou marc normatiu en aquesta matèria
El Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790), té el caràcter d’organisme
nociu objecte de quarantena, de conformitat, amb el Reial decret 58/2005, de 21
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió, en el territori nacional i de la Comunitat Europea, d’organismes nocius per
als vegetals o productes vegetals, i de l’Ordre ARM/605/2009, del Ministeri de
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de 6 de març, per la qual s’estableixen
mesures específiques per a l’aplicació de la Decisió 2007/365/CE, de la
Comissió, de 27 de maig, per la qual s’adopten mesures d’emergències per evitar la introducció i propagació a la Comunitat de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) i mesures especials de protecció.
En conseqüència, fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
dict la següent:
RESOLUCIÓ
Primer
Estat de la plaga del becut vermell a les Illes Balears.
1. Es constata l’expansió del Rhynchophorus ferrugineus a les Illes de
Mallorca i a Eivissa i es consoliden les mesures de protecció i vigilància davant
el risc d’introducció a l’illa de Menorca.
2. Donada la intensitat de la plaga, la seva extensió i les tècniques requerides per combatre-la, es requereix la lluita obligatòria com el medi més eficaç
de control.
3. S’estableixen les mesures obligatòries de prevenció i lluita per al seu
control.
Segon
Mesures fitosanitàries obligatòries generals de caràcter preventiu.
1. Els productors, comerciants i propietaris particulars de palmeres, així
com les corporacions locals de les Illes Balears, hauran de vigilar la presència
del Rhynchophorus ferrugineus a les palmeres produïdes, comercialitzades o
plantades, i comunicaran a la Direcció General d’Agricultura la detecció de palmeres afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos de la seva presència.
2. Tal com estableix la normativa vigent, les persones físiques i jurídiques
que produeixin, comercialitzin, importin palmeres o altres vegetals hauran
d’inscriure’s obligatòriament al Registre Oficial de Productors, Comerciants i
Importadors de Vegetals (ROPCIV) de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
3. Les persones inscrites en el ROPCIV hauran de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita que estableix aquesta Resolució, i les
que en cada cas determini la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
4. Queda prohibida la comercialització i el moviment de palmeres amb
símptomes de la presència de Rhynchophorus ferrugineus.
5 Les persones físiques o jurídiques que introdueixin palmàcies a les Illes
Balears, hauran de comunicar-ho per escrit a la Direcció General d’Agricultura
o als responsables d’agricultura dels Consells Insulars, en temps suficient per a
que es puguin efectuar les inspeccions oportunes, i validar l’absència de la
plaga. S’haurà d’indicar l’espècie, el nombre d’exemplars, l’alçada o diàmetre
mitjà, la procedència, la data d’entrada i la destinació dins l’illa. Si les relacions
comercials són amb països tercers s’haurà d’adreçar al llocs d’inspecció fronte-

