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Expedient: .CC _ ‘mod’ 107 (Llibre 3, assentaments 4 i 5)
Codi del conveni: 0702193.
Vist el text de ls modificació dels articles 2 i 3 del conveni col·lectiu del
‘Grup d’empreses FCC, SA i FCC MEDIO AMBOENTE, SA’ de Menorca,
subscrita en data 23-05-2005, , i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció de la modificació esmentada dels arts. 2 i
3 del conveni col·lectiu esmentat en el corresponent Registre d’aquest Centre
directiu, amb notificació a la comissió negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
Palma, 18 de novembre de 2005

2. Queda prohibit utilitzar en altres vins que no hi estiguin emparats noms,
marques, termes, mencions i signes que, per la semblança fonètica o gràfica amb
els protegits, puguin induir a confusió amb els que són objecte d’aquesta reglamentació, encara que vagin precedits dels termes ‘tipus’, ‘estil’, ‘embotellat a’,
‘amb celler a’ o altres de semblants.
Article 3
Delimitació de la zona
1. La zona de producció de raïm i d’elaboració i embotellament del vi amb
dret a la menció ‘vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’ comprèn els
municipis d’Alaró, Alcúdia, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet,
Deià, Escorca, Estellencs, Esporles, Fornalutx, Mancor de la Vall, Pollença,
Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa, tots situats a l’illa de Mallorca.
2. Únicament tenen dret a la menció ‘vi de la terra Serra de TramuntanaCosta Nord’ els vins elaborats i embotellats als municipis que s’esmenten en el
punt 1 d’aquest article, obtenguts íntegrament de raïm produït a la mateixa zona.

La directora general de Treball
Margalida G. Pizà Ginard
(Ver modificación de los artículos del convenio en la versión catalana)
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Article 4
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Serra de TramuntanaCosta Nord’ han de procedir exclusivament de raïm de les varietats següents:
Raïm negre: cabernet sauvignon, callet, manto negre, merlot, monestrell,
sirà i ull de llebre.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 21653
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 29 de novembre
de 2005, per la qual s’estableixen les normes per a la utilització
de la menció ‘vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’
L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 4 d’octubre de 2004, per
la qual es modifica la classificació de varietats de vinya autoritzades a les Illes
Balears, autoritza la varietat de vinya sauvignon blanc. A la comarca vitivinícola del vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord s’ha experimentat amb
aquesta varietat, amb bons resultats. Per això, l’Associació de Viticultors de la
Serra de Tramuntana-Costa Nord ha proposat a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca que inclogui la varietat sauvignon blanc entre les autoritzades per elaborar vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord, per a la qual cosa resulta
necessari modificar l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca d’11 de febrer de
2002, per la qual es regula la utilització de la menció ‘vi de la terra Serra de
Tramuntana-Costa Nord’.
D’altra banda, la Llei 24/2002, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i el
Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les regles generals d’utilització de les indicacions geogràfiques i la menció tradicional ‘vi de la
terra’ en la designació dels vins elaborats a Espanya, obliguen a adaptar l’Ordre
del conseller d’Agricultura i Pesca d’11 de febrer de 2002 als canvis normatius
que s’han produït. Aquesta adaptació determina diverses modificacions en l’articulat, per la qual cosa, a l’efecte de facilitar la comprensió del text final, s’ha
previst elaborar una nova ordre que reguli la utilització de la menció ‘vi de la
terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’.
Per tot això, 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; a proposta de la Direcció General
d’Agricultura; consultats els sectors afectats, i d’acord amb el Consell Consultiu
de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
D’acord amb el Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig;
la Llei 24/2003, de 10 de juliol, i el Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre,
aquesta Ordre regula la utilització de la menció ‘vi de la terra Serra de
Tramuntana-Costa Nord’.
Article 2
Àmbit de protecció
1. Queden protegits amb la menció ‘Serra de Tramuntana-Costa Nord’ els
vins que reuneixin les característiques que es defineixen en aquesta Ordre i que
hagin complert en la producció i en l’elaboració tots els requisits que s’exigeixen en aquesta Ordre i en la legislació vigent.

Raïm blanc: chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell, parellada, prensal blanc (moll) i sauvignon blanc.
Article 5
Producció
1. Les pràctiques de cultiu han de ser les tradicionals que tendeixen a
aconseguir raïms de la millor qualitat i, en tot cas, s’han de complir els requisits
següents:
a) La densitat de plantació no ha de ser superior a 5.500 ceps per hectàrea.
b) El nombre màxim d’ulls per hectàrea és de 33.000.
c) La producció màxima per hectàrea és de 9.000 quilograms.
2. 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 maduració necessari, i se n’ha de separar tot el que no estigui en perfectes condicions.
3. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser del 12%
en volum per a les varietats blanques i del 12,5% en volum per a les varietats
negres.
Article 6
Elaboració
1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi
han de tendir a obtenir productes de màxima qualitat.
2. En la producció del most s’han de seguir les pràctiques orientades a
obtenir la millor qualitat. S’han d’aplicar pressions adequades per extreure el
most, de manera que el rendiment no sigui superior a 70 litres de vi per cada 100
quilograms de raïm.
Article 7
Tipus i característiques dels vins
1. Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Serra de TramuntanaCosta Nord’ corresponen a un dels tipus següents:
Tipus
Blancs
Rosats
Negres

Graduació alcohòlica
adquirida mínima
12% vol.
12,5% vol.
12,5% vol.

2. L’acidesa total mínima en tots els vins ha de ser de 4,5 grams d’àcid tàrtric per litre.
3. L’acidesa volàtil dels vins preparats per al consum, expressada en àcid
acètic, no pot ser superior a 0,8 grams per litre, excepte per als vins sotmesos a
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algun procediment d’envelliment, els quals s’han de regir pel que s’estableix en
l’apartat 1.a) 2n de l’article 5 del Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre.
4. El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció ‘vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’ disposats per al consum
és el següent:
Vins blancs i rosats secs ………………………… 200 mil·ligrams/litre
Vins negres secs ..……………………………..… 150 mil·ligrams/litre
Vins blancs i rosats amb més de
5 grams de sucre/litre …... …………………..…. 250 mil·ligrams/litre
Vins negres amb més de
5 grams de sucre/litre ………….….……………. 200 mil·ligrams/litre
5. Organolèpticament, els vins disposats per al consum han de ser vins
nets, amb aromes franques identificatives de les varietats del raïm de procedència.
- Els vins blancs són de color groc pàl·lid a daurat; aromàtics, en què predominen les aromes de fruites verdes, equilibrades i fluides.
- Els vins rosats són de color rosa pàl·lid a rosa ataronjat, brillants i transparents, amb predomini de les aromes primàries. A la boca són de dimensió mitjana i de constitució estilitzada.
- Els vins negres són de color vermell intens, amb aroma potent i àmplia.
A la boca són rodons i amb cos.
Article 8
Obligacions

08-12-2005

cord 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.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin
al que es disposa en aquesta Ordre i, en particular, l’Ordre del conseller
d’Agricultura i Pesca d’11 de febrer de 2002, per la qual es regula la utilització
de la menció ‘vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’.
Disposició final primera
Es faculta el director general d’Agricultura perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius que consideri necessaris per executar aquesta
Ordre.
Disposició final segona
D’acord amb el que es disposa en l’article 6 del Reial decret 1126/2003,
s’ha de comunicar aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal que es publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i es comuniqui a la Comissió de la Unió Europea.
Disposició final tercera
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de novembre de 2005

1. Prèviament a l’inici de l’activitat, i abans de cada verema, les persones
físiques o jurídiques que hagin d’elaborar i/o embotellar vi de taula amb la indicació geogràfica ‘Serra de Tramuntana-Costa Nord’, ho han de comunicar per
escrit a la Direcció General d’Agricultura.
2. Al més tard el 30 de novembre de cada any els elaboradors de vi de la
terra Serra de Tramuntana-Costa Nord han de presentar davant la Direcció
General d’Agricultura, en l’imprès normalitzat, una declaració de la producció
de vins amb destinació a la indicació geogràfica Serra de Tramuntana-Costa
Nord, en la qual han de constar el volum de vi elaborat i la quantitat de raïm utilitzat i s’han de detallar el viticultor, la varietat de raïm, el polígon i la parcel·la
de procedència, així com les entrades de mosts i de vins procedents d’altres elaboradors de vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord.
3. Els cellers que elaborin, que emmagatzemin o que embotellin vi de la
terra Serra de Tramuntana-Costa Nord han de dur una comptabilitat específica i
separada per a aquests vins, en la qual es prevegin i es justifiquin les mencions
que s’hagin d’utilitzar en la presentació i en la comercialització.
4. Durant el primer mes de cada any, els elaboradors i/o embotelladors de
vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa Nord han de presentar davant la
Direcció General d’Agricultura, en l’imprès normalitzat, una declaració de les
existències, de la producció i de la comercialització del vi de la terra Serra de
Tramuntana-Costa Nord.
Article 9
Sistema de control
1. D’acord amb el que disposa l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
d’11 de març de 1996, els controls del vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa
Nord corresponen a la Direcció General d’Agricultura.
2. Per poder fer ús de la menció ‘vi de la terra Serra de Tramuntana-Costa
Nord’, els operadors s’han de sotmetre al sistema de control següent:
a) Tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’utilitzi la menció ‘vi de la
terra Serra de Tramuntana-Costa Nord’ han de dur un número oficial de control,
assignat per la Direcció General d’Agricultura.
b) Els operadors interessats a utilitzar la menció ‘vi de la terra Serra de
Tramuntana-Costa Nord’ han de sol·licitar per escrit a la Direcció General
d’Agricultura, mitjançant l’imprès normalitzat, la numeració oficial de control
que han d’imprimir en les etiquetes.
c) Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
oficial de control assignada a cada partida el mateix dia que s’etiquetin els envasos.
Article 10
Règim sancionador
Les infraccions del que es disposa en aquesta Ordre se sancionaran d’a-

La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 21646
Anunci d'adjudicació del contracte de serveis per a la recepció de
noticies i despatxos d'informació amb la Agencia de noticies
EFE.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consellera de Relacions Institucionals
b) Dependència que tramita el expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c)Número de expedient: 3255/05
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Servei de recepció de noticies i despatxos d'informació amb la Agencia de noticies EFE.
b)Lot:
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d' adjudicació:
a)Tramitació: Ordinària
b)Forma i Procediment: Negociat sense publicitat (article 210 b) del
RDLEG 2/2000 de 16 de juny).
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 239.504,00 euros
5. Adjudicació.
a) Data: 21 de novembre de 2005.
b) Contractista: AGENCIA EFE, S.A., CIF. núm. A-28028744.
c)Nacionalitat: Espanyola
d)Import d'adjudicació: Dos-cents trenta nou mil cinc-cents quatre euros
(239.504,00 euros), IVA inclòs.
Palma, 1 de desembre de 2005
La secretaria general,
Jane King Gràcia
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