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ANNEX V
CONTRACTE D’AJUDA EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT (CE)
1257/1999
Ajuda concedida per resolució aprovada per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de dia _______________________.
D’una part, la comunitat autònoma de les Illes Balears, representada pel
director general de Desenvolupament Rural..
I de l’altra, la persona beneficiària Sr./Sra.___________________________
amb DNI-NIF / CIF núm. ________________,
que viu al c/ ______________________ _________________
El beneficiari s’obliga durant un període de 5 anys a:
a)
Realitzar els compromisos específics per a la mesura que sol·licita
ajuda a les parcel·les següents:
Terme municipal

Polígon

Parcel·la

____________
___________
____________
___________
____________

______
______
______
______
______

_______
_______
_______
_______
_______

SUPERFÍCIE TOTAL ACOLLIDA :

Superfície per la que
sol·licita ajuda : (ha)
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

b)
Respecte a les parcel·les esmentades:
· Mantenir l’activitat agrària a la parcel·la objecte de l’ajuda.
· Realitzar a les parcel·les objecte d’ajuda els compromisos següents:
- Mantenir i actualitzar un quadern d’explotació que inclogui la comptabilitat
detallada i totes les operacions de cultiu realitzades a cada una de les parcel·les.
- Justificar l’assistència en els darrers 3 anys a algun curs de formació
tècnica relacionada amb la matèria d’un mínim de 10 h.
- Mantenir el compromís durant els 5 anys a la superfície acollida.
- Mantenir la vegetació natural de les voreres com a reserva ecològica de
biodiversitat. Per a superfícies contínues (mayor de 500 ha) la superfície mínima
obligatòria de reserva ecològica ha de ser superior a l’1%.
- Realitzar anàlisis de sòl i un programa d’adobament ajustat a l’analítica
obtinguda, segons les determinacions del Comitè Tècnic. El quadern d’explotació
haurà de dur una fitxa normalitzada d’anàlisi per a cada parcel·la amb les
pràctiques d’adobament a seguir.
- Pertànyer a una associació de defensa vegetal.
- Realitzar el control de les males herbes de forma mecànica o mitjançant
pasturatge.
- En el cas de ser necessària la utilització de productes químics, sols es
permetran els productes autoritzats amb classificació ecotoxicològica AAA o
AAB.
- Reduir de forma verificable almanco, un 25% dels fertilitzants químics
utilitzats a l’explotació, (aquesta reducció pot fer-se substituint l’adob nitrogenat
de síntesis per orgànic, afegint 5 tones de fems que no sigui fresc per hectàrea cada
3 anys, realitzant l’aplicació a l’inici del període de compromís).
- No utilitzar organismes modificats genèticament tant en les llavors com
en els tractaments.
- Substituir dins parcel·les completes, almanco, el 50% de les aplicacions
amb productes químics per mètodes de control i/o seguiment biològic amb
substàncies d’origen vegetal o microorganismes, insectes útils, trampes, confusió
sexual, etc.
- Realitzar el seguiment i el control de les plagues mitjançant tractaments
dirigits i localitzats.
- No realitzar tractaments químics 15 dies abans de la collita, excepte per
a productes de recol·lecció escalonada, on s’utilitzarà preferentment substàncies
naturals o productes químics amb termini de seguretat d’almanco 5 dies.
- No realitzar tractaments postcollita per als productes de comercialització
immediata. S’entén com a productes de comercialització immediata els productes
de consum en fresc.
- Realitzar anàlisis de residus sobre la producció final. La Conselleria
d’Agricultura i Pesca indicarà cada any al 30% dels beneficiaris que hauran de
presentar l’anàlisi de residus.
- Establir un pla de fertilització.
· A aplicar unes bones pràctiques agràries a la totalitat de la seva explotació;
com a mínim, hauran de complir:
- Les bones pràctiques agràries habituals especificades en l’annex I del
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Reial decret 708/2002, de 12 de juliol.
- El Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears, aprovades per
l’Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 3 de gener
de 2000, publicat en el BOIB núm. 7, de 15 de gener de 2000.
· Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pertoquin per
part de les administracions, autonòmica , estatal i comunitària, Sindicatura de
Comptes o d’altres òrgans de control extern, així com, facilitar quanta informació
els sigui requerida per aquestes en relació amb les ajudes concedides.
La prima a percebre durant els cinc anys ascendeix a …………euros anuals
L’ajuda concedida s’ha d’ajustar a les següents:
ESTIPULACIONS GENERALS:
PRIMERA: El beneficiari de l’ajuda ha de ser l’executor material dels
compromisos que figuren a les condicions particulars i ha de ser el titular de
l’explotació (propietari, arrendatari, etc.)
SEGONA: Anualment la comunitat autònoma certificarà el compliment
dels compromisos que figuren en aquest contracte i reemborsarà la prima que hi
figura mitjançant una transferència a l’entitat bancària indicada pel beneficiari a
la sol·licitud.
TERCERA: El beneficiari es compromet a facilitar les visites del personal
de l’Administració encarregada de comprovar anualment el compliment dels
compromisos adquirits.
QUARTA: En cas d’incompliment d’alguna de les estipulacions o de les
condicions particulars, que no sigui conseqüència de causa de força major, es
resoldrà el contracte i podrà exigir-se la devolució de les ajudes percebudes més
els interessos corresponents.
CINQUENA: Si durant el període del compromís, el beneficiari traspassa
totalment o parcialment l’explotació, el nou titular podrà continuar el compromís
durant el període que quedi sense complir. Si no es reassumeix el compromís, el
beneficiari estarà obligat a reembossar les ajudes rebudes més els interessos
corresponents. Si es tractàs d’un beneficiari que cessa definitivament a l’activitat
agrària havent complit un mínim de tres anys, podrà no requerir-se aquest
reembossament quan existeixi una impossibilitat manifesta perquè el compromís
pugui ser assumit pel successor.
SISENA: La renúncia durant el període compromès obliga a la devolució de
totes les ajudes rebudes, a més dels interessos corresponents.
SETENA: Aquest contracte se signa en el marc del Reglament (CE) 1257/
1999, de 17 de maig, i els reials decrets 4/2001, de 12 de gener i 708/2002, de 19
de juliol.
PER LA PERSONA
BENEFICIÀRIA :
PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA,
EL DIRECTOR GENERAL DE
DESENVOLUPAMENT RURAL :
________________, _____ d _______________ de 200 __
— o —Núm. 19309
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 30 de setembre de
2002, per la qual es reconeix la denominació geogràfica Herbes de
Mallorca i s’aprova el seu reglament
Les herbes de Mallorca són un producte genuí de l’illa de Mallorca per la
seva llarga tradició històrica, qualitat diferenciada, i reconeixement dels
consumidors, i, per tant, són un fidel representant dels productes tradicionals de
les Illes Balears.
L’Associació de Fabricants de Begudes Espirituoses de Mallorca considera
que la reglamentació del sistema de producció, presentació i designació de les
Herbes de Mallorca permetrà garantir la seva qualitat i evitar la competència
deslleial i, per això, va sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’aprovació de la
corresponent denominació geogràfica.
L’art. 5è. 3-c del Reglament (CEE) 1576/89 del Consell, de 29 de maig, pel
qual s’estableixen les normes generals relatives a la definició, designació i
presentació de begudes espirituoses preveu la possibilitat de limitar la producció
en una zona geogràfica determinada als productes de qualitat que s’ajustin a unes
normes específiques. Normes específiques que han de regular la producció,
circulació, designació i presentació dels productes obtinguts a la zona geogràfica
determinada.
Per tot això, a petició de l’Associació de Fabricants de Begudes Espirituoses
de Mallorca, consultats els sectors afectats i a proposta de la directora general
d’Agricultura i en virtut del Decret 106/2002, de 2 d’agost, dict la següent
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totes elles a l’illa de Mallorca.

Article únic

Ingredients facultatius:

S’aprova, en virtut de la Llei 25/70, de 2 de desembre, d’aprovació de
l’Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols i del Reglament (CEE) 1576/1989, del
Consell de 29 de maig, el Reglament de la denominació geogràfica Herbes de
Mallorca, el text articulat del qual, figura a l’annex d’aquesta Ordre.

1.- Sacarosa.
2.- Plantes aromàtiques i/o substàncies aromatitzants naturals autoritzades.
3.- Colorants autoritzats per a les begudes espirituoses.

Disposició transitòria
Article 6. Elaboració
Les begudes espirituoses anisades produïdes a Mallorca que hagin estat
produïdes, envasades i etiquetades amb la denominació Herbes de Mallorca
podran ser comercialitzades pels majoristes durant un període de sis mesos a partir
de l’entrada en vigor i per part dels detallistes fins a esgotar-ne les existències

Les Herbes de Mallorca s’obtenen mitjançant la mescla d’una beguda
espirituosa anisada amb una solució hidroalcohólica, aromatitzada per maceració
i/o destil·lació de les plantes aromàtiques descrites en l’article 5è, amb addició
d’aigua, alcohol etílic agrícola i/o sacarosa

Disposició addicional
Article 7. Característiques
El present Reglament s’haurà de presentar al Ministeri d’Agricultura i Pesca
per a la seva ratificació i publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, als efectes de
la seva promoció i defensa en l’àmbit nacional i internacional. Això no obstant,
tal circumstància no afectarà ni la vigència, ni l’eficàcia d’aquest Reglament, en
l’àmbit material i territorial de les competències de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

7.1.- Les Herbes de Mallorca han de complir les especificacions següents
:
Químiques:
Grau alcohòlic adquirit: entre 20 i 50% de volum.

Disposició final
Metanol: el seu contingut no ha de ser superior a 0.5 g/hl d’alcohol a 100 %
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Palma, 30 de setembre de 2002
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé

ANNEX
REGLAMENT DE LA DENOMINACIÓ GEOGRÀFICA
HERBES DE MALLORCA
Article 1. D’acord amb el que disposen, la Llei 25/70, de 2 de desembre, de
l’Estatut de la vinya, del vi i dels alcohols i el seu Reglament, aprovat pel Decret
835/72, de dia 23 de març i tenint en compte el Reglament (CEE) 1576/89, de dia
29 de maig, pel qual s’estableixen les normes generals relatives a la definició, la
designació i la presentació de les begudes espirituoses queda protegida amb la
denominació geogràfica Herbes de Mallorca la beguda espirituosa anisada que
reuneixi les característiques definides en aquest Reglament.

vol.
Les impureses volàtils no han de superar els límits màxims, expressats en
ppm de producte disposat per al consum, següents:
Èsters, expressats en acetat d’etil:300.
Aldehids, expressats en acetaldehid: 90.
Acidesa volàtil: expressada en àcid acètic:150.
Furfural: 15.
Alcohols superiors, expressats en alcohol amílic: 225.
Metalls pesats: els continguts, expressats en ppm de producte disposat per
al consum, no han de ser superiors a :
Arsènic: 0’8.
Plom: 1.
Zinc: 10.
Coure:10.
El total de metalls pesats expressats en plom no ha de ser superior a 40.
Físiques:

Article 2. La defensa de la denominació geogràfica, l’aplicació del seu
Reglament, la vigilància del seu compliment, així com el foment i control de la
qualitat de les begudes espirituoses anisades emparades, queden encomanats 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 seves
respectives competències.

Serà un líquid transparent de color verd a ambre, en les seves diferents
tonalitats.
Microbiològiques:
Absència de gèrmens patògens.

Article 3. La zona d’elaboració i embotellament de la denominació geogràfica
Herbes de Mallorca serà l’illa de Mallorca.

7.2.- En relació amb el contingut en sucres i al grau alcohòlic adquirit es
diferencien els següents tipus d’Herbes de Mallorca:

Article 4. Herbes de Mallorca és la beguda espirituosa anisada de graduació
alcohòlica compresa entre 20 i 50% volum, aromatitzada amb plantes aromàtiques
i facultativament edulcorada amb sacarosa.

Dolces: Herbes de Mallorca amb un grau alcohòlic mínim del 20% i
contingut mínim en sucres de 300 g/l.

Article 5. Les «Herbes de Mallorca» s’han d’elaborar amb els ingredients
següents:

Mesclades: Herbes de Mallorca amb un grau alcohòlic mínim del 25% i un
contingut en sucres entre 100 i 300 g/l.

Ingredients essencials:

Seques: Herbes de Mallorca amb un grau alcohòlic mínim del 35% i
contingut màxim en sucres de 100 g/l.

1.- Beguda espirituosa anisada.
Article 8. Presentació, designació i denominació
2.- Alcohol etílic d’origen agrícola.
Les Herbes de Mallorca, han de complir les condicions següents:
3.-Aigua potable, destil·lada, desionitzada i/o desmineralitzada.
4.- Plantes aromàtiques: herballuïsa (Lippia citriodora), camamilla (Matricaria spp.), taronger (Citrus sinensis), llimoner (Citrus limon), romaní (Rosmarinus
officinalis) , tarongí (Melissa oficinallis) i fonoll (Foeniculum vulgare), produïdes

1. S’han de comercialitzar embotellades en envasos transparents, amb una
capacitat màxima de 3 litres. Excepcionalment, es podrà utilitzar un altre tipus
d’envàs prèvia autorització de la Direcció General d’Agricultura.
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2. L’etiquetatge ha d’incloure la denominació Herbes de Mallorca, en
lletres d’una alçada mínima de 2 mm, facultativament seguit de la denominació
del tipus, segons la classificació prevista en l’article 7.2, en lletres d’inferior mida.
3. Han d’anar provistes d’una etiqueta o contraetiqueta numerada, amb el
logotip adoptat per aquesta denominació geogràfica.
4. En la seva presentació comercial podran contenir, a l’interior de l’envàs,
plantes aromàtiques en maceració.
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2004 es va aprovar per l’Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2001.
L’aprovació del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes
Balears ha donat un impuls a la recerca a les Illes Balears. Té com a objectius
reforçar la base cientificotècnica per afavorir la creació de nous grups o centres
en àrees prioritàries, prioritzar un nombre reduït d’àrees temàtiques lligades als
objectius socioeconòmics de la regió mitjançant els programes temàtics, implicar
els actors de l’entorn productiu (tant industrial com de serveis) en les activitats
d’R+D, articular el sistema balear d’R+D i reduir els desequilibris territorials dels
recursos d’R+D.

Article 9. Inscripció i registre
La Direcció General d’Agricultura de la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, haurà de crear i mantenir el Registre
d’elaboradors i envasadors de la denominació geogràfica Herbes de Mallorca.
Les sol·licituds d’inscripció es presentaran a la Direcció General
d’Agricultura, amb els impresos confeccionats a l’efecte, hi figurarà el nom de
l’empresa o del seu titular, zona d’emplaçament, nombre i capacitat dels envasos,
maquinària i mètode d’elaboració.
A la sol·licitud s’adjuntarà un plànol on quedin reflectides totes les
instal·lacions.
La Direcció General d’Agricultura podrà denegar aquelles sol·licituds
d’inscripció que no s’ajustin a aquest Reglament.
Per a la vigència de les inscripcions en el Registre serà indispensable
complir, en tot moment, amb els requisits d’aquest Reglament i s’haurà de
comunicar a la Direcció General d’Agricultura qualsevol variació que alteri la
informació aportada.
Quan un elaborador o envasador, inscrit en aquest Registre, sigui sancionat
per una infracció tipificada com a greu o molt greu en la normativa vigent en
matèria de qualitat agroalimentària, podrà ser donat de baixa del Registre,
mitjançant resolució motivada, prèvia audiència de l’interessat.
Article 10. Control
Els elaboradors d’Herbes de Mallorca han de dur un sistema de registres,
autoritzats prèviament per la Direcció General d’Agricultura que garanteixi la
identificació i traçabilitat de les begudes espirituoses anisades comercialitzades
amb la denominació geogràfica Herbes de Mallorca.
Anualment, i sempre durant el primer mes de l’any següent, els elaboradors
d’Herbes de Mallorca hauran de presentar davant la Direcció General d’Agricultura
declaració, en imprès normalitzat, de les existències, produccions i de la
comercialització d’Herbes de Mallorca.

Aquest Pla preveu diverses modalitats de participació, enteses com a
mecanismes operatius, que tracten de promoure activitats i d’accedir al finançament
corresponent. En aquest context, es considera que el suport a grups competitius,
objecte d’aquesta Ordre, és un mecanisme apropiat per oferir als actors del sistema
d’innovació de les Illes Balears un marc de participació adient i per orientar-los
per dur a un bon terme els objectius prevists en el Pla esmentat.
Amb aquest suport, la Conselleria d’Innovació i Energia pretén incentivar
l’esforç i l’activitat dels grups competitius, és a dir, grups que concorren
habitualment i amb èxit a fonts de finançament, estatals i internacionals, que
mantenen relacions estretes amb altres grups d’excel·lència, que s’esforcen a
establir cooperacions amb empreses, que formen personal qualificat, que patenten
i publiquen en revistes de qualitat, etc.
L’Ordre de la consellera d’Innovació i Energia de 2 de febrer de 2001 regula
el règim de concessió de subvencions.
En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a 2002 s’ha previst una quantitat màxima de 630.000 euros, a càrrec del capítol
4, programa 541A01, repartits en tres anualitats, les quals corresponen als anys
2002, 2003 i 2004.
A l’empara d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableixen la Llei de la
recerca i el desenvolupament tecnològic i el I Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears, i atesa la disponibilitat pressupostària per a 2002,
la Direcció General d’R+D+I de la Conselleria d’Innovació i Energia ofereix
suport a grups competitius. Per tot això, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta Ordre regular el procediment de concessió, en règim
de publicitat, d’objectivitat i de concurrència competitiva, d’ajudes per donar
suport a grups competitius, d’acord amb la finalitat de potenciar i donar continuïtat
a les activitats d’aquests grups en aquelles matèries que puguin contribuir a
millorar el desenvolupament dels objectius del I Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears (apartat 2.5.1.3).

Article 11. Règim sancionador
El règim jurídic sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 1/99, de
17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Illes
Balears, la Llei 25/1970, d’Estatut de la vinya, el vi i els alcohols i el seu
Reglament, el Reial decret 1945/83, de 22 de juny, pel qual es regulen les
infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària i la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 2
Beneficiaris i sol·licitants: grups competitius
2.1.
Poden sol·licitar aquestes ajudes els grups d’investigació
competitius, tal com es descriuen en l’apartat 2.2, que estiguin a centres públics
d’R+D i a entitats privades sense finalitat de lucre que duguin a terme activitats
d’R+D i que estiguin ubicades a les Illes Balears.
L’investigador sol·licitant ha de comptar amb el vistiplau del representant
legal de l’organisme del qual depengui el responsable del grup.

— o —-

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
Núm. 19183
Ordre del conseller d’Innovació i Energia de dia 15 d’agost, per la
qual es convoquen ajudes per donar suport a grups d’investigació
competitius
La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament
tecnològic, té per objecte fomentar la recerca científica, la innovació tecnològica,
la normalització i l’homologació necessària per incrementar el coneixement
científic de la realitat sobre i des de les Illes Balears, i crea el I Pla de recerca i
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears per dur a terme accions
encaminades a complir aquests objectius.
El I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears 2001-

2.2.
Es consideren grups competitius els grups d’investigadors que
tinguin les característiques següents: activitat investigadora destacada, acreditació
d’una coherència a través de publicacions conjuntes, participació en projectes
comuns i/o d’activitat conjunta en interaccions amb sectors empresarials, formació
d’un notable nombre de becaris predoctorals i postdoctorals, realització d’un
important nombre de projectes d’investigació competitius i realització de
col·laboracions amb altres grups d’investigació de prestigi. Aquestes activitats
s’han d’haver dut a terme durant els darrers set anys, és a dir, durant el període
1995-2001, ambdós inclosos.
L’acreditació d’aquests termes s’ha de fer segons la documentació que
s’especifica en el punt 4.3.
2.3.
L’equip investigador ha d’estar format per un mínim de 5 persones, de les quals:
- Un mínim de 3 han de tenir el grau de doctor (una ha d’actuar de
responsable del grup a l’efecte d’aquesta convocatòria) i han de tenir una relació

