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GASCÓN MARÍ, YOLANDA
GIMÉNEZ TORRES, ELISA
GIRBES MARTÍ, CARMEN AMPARO
GONZÁLEZ LÓPEZ, RAFAEL
JUNYENT BARCENA, PILAR
LÓPEZ VIUDEZ, CRISTINA
MUÑOZ GÓMEZ, ANA MARIA
RIBAS TORRES, JORDI
RIBAS RIBAS, MARIA
TORRES TORRES, MARIA NIEVES

Els llibres de text han de dur impreses a les pàgines de crèdit la data de la
resolució per la qual varen ser homologats i la del Butlletí Oficial de les Illes
Balears en què va ser publicada (article 9 de l’Ordre de 24 de maig de 2002).
Palma, 31 de gener de 2003
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —Núm. 3098
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 11 de febrer de
2003, per la qual es modifica l’Ordre de 30 de maig de 2001, per
la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de
les Illes Balears
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 30 de maig de 2001,
per la qual es nomenen els membres suplents del Consell Escolar de les Illes
Balears (BOIB núm. 69, de 9-06-2001).
Atès l’acord de la comissió executiva de l’STE-i de les Illes Balears, de 4 de
febrer de 2003, en què proposa el cessament del Sr. Francesc Cardona Natta com
a representant suplent de l’STEI-i en el Consell Escolar de les Illes Balears i la
proposta de l’esmentat sindicat de nomenament de la Sra. Maria Rosa Cabiró
Olives.
Atesa la proposta de nomenament realitzada pel president del Consell
Escolar de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

ANNEX
Relació de llibres de text i pojectes editorials homologats
Área

Editorial

MUS
MUS

MC GRAW HILL MÚSICA 1. Sèrie Astrolabi.
MC GRAW HILL MÚSICA 3. Sèrie Astrolabi.
Llibre i quadern d’activitats
MC GRAW HILL TECNOLOGIA. Illes Balears
MC GRAW HILL FÍSICA I QUÍMICA 1
MC GRAW HILL FÍSICA I QUÍMICA ESO. Illes Balears
MC GRAW HILL MATEMÀTIQUES 1
MC GRAW HILL MATEMÀTIQUES. Illes Balears
BAULA
LLENGUA CATALANA- Projecte Estel Màgic
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat +
lectures + quadern d’activitats
BAULA
LLENGUA CATALANA-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
LLENGUA CATALANA-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
LLENGUA CATALANA-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
CIÈNCIES DE LA NATURALESA-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
CIÈNCIES SOCIALS-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
CIÈNCIES SOCIALS-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte Estel Màgic
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat +
quadern d’activitats
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte Estel Màgic
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat +
quadern d’activitats
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte Estel Màgic
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat +
quadern d’activitats
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte Estel Màgic
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat +
quadern d’activitats
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
MATEMÀTIQUES-Projecte 2.2
Llibre de l’alumnat + llibre del professorat
BAULA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Projecte 2.2. Llibre + llibre del professorat
BAULA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Projecte 2.2. Llibre + llibre del professorat
BAULA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Projecte 2.2. Llibre + llibre del professorat
BAULA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Projecte Estel Màgic. Llibre +
llibre del professorat + llibre de lectures

TEC
F/Q
F/Q
MAT
MAT
LCAT

LCAT
LCAT
LCAT
CNAT

Per tot això, dict la següent
Ordre

CSOC
CSOC

Article 1.
L’article 1, apartat a, de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de dia
30 de maig de 2001, per la qual es nomenen els membres suplents del Consell
Escolar de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent, pel que fa als
representants del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari
de les Illes Balears, proposats per les associacions i organitzacions sindicals
(suplents) a l’apartat corresponent a l’STEI-i .

MAT

MAT

MAT
STEI-i. Càndida Enciso Figueroa, Pere Pau Sintes Janer, Maria Rosa Cabiró
Olives, Joana Torres Yern, Paulí Aguiló Vicente, Mercè Romagosa Ferrer.
MAT
Disposició final.
Aquesta Ordre començarà a tenir vigència l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

MAT

Palma, 11 de febrer de 2003

MAT

Damià Pons i Pons
Conseller d’Educació i Cultura

LCAS
LCAS

— o —LCAS
Núm. 3067
Resolució de dia 31 de gener de 2003, del conseller d’Educació
i Cultura, per la qual s’homologuen llibres de text i projectes
editorials.
En aplicació del que disposa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de
dia 24 de maig de 2002, mitjançant la qual es regula el procediment d’homologació
de llibres de text i altres materials curriculars (BOIB d’11 de juny) que han de
servir de base per editar materials curriculars destinats a ser utilitzats per
l’alumnat de centres docents no universitaris, públics i privats, i vist l’informe de
la Comissió Tècnica del dia 16 de gener de 2003,
RESOLC:
Article únic
Homologar els projectes editorials i els llibres de text que s’especifiquen a
l’annex.

22-02-2003

LCAS

Títol

Etapa

Curs

ESO

1r

ESO
ESO
BAT
ESO
BAT
ESO

3r
3r
1r
3r
1r
1r

PRI

3r

BAT

1r

ESO

1r

ESO

3r

ESO

3r

ESO

1r

ESO

3r

PRI

3r

PRI

4rt

PRI

5è

PRI

6è

ESO

1r

ESO

3r

BAT

1r

ESO

1r

ESO

3r

PRI

3r
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 2846
Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 12 de febrer de
2003, per la qual es regula la utilització de la menció “Vi de la
terra Illes Balears” en la designació de vins de taula produïts a
les Illes Balears
El Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig, pel qual

BOIB

Núm. 2 5

s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, regula en el capítol II
del títol V les normes relatives a la designació, denominació, presentació i
protecció de determinats productes i, en particular, de les indicacions geogràfiques.
Així mateix, l’apartat A. 2.b) de l’annex VII del Reglament (CE) 1493/1999,
preveu que es pot utilitzar, en la designació d’un vi de taula amb indicació
geogràfica, la menció «Vi de la terra» acompanyat del nom de la unitat geogràfica
i, en aquest cas, no és obligatòria la denominació «vi de taula».
El Reial decret 409/2001, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les regles
generals d’utilització d’indicacions geogràfiques en la designació de vins de
taula, regula l’ús de la menció “Vi de la terra” en la designació de vins de taula
elaborats a Espanya, i disposa que correspon a les comunitats autònomes, d’acord
amb l’apartat 1 de l’article 5 d’aquest Reial decret, establir les normes per a la
utilització de la indicació geogràfica en la designació de vins de taula quan l’àrea
geogràfica corresponent a l’esmentada indicació estigui en el seu territori.
Ateses les peticions cursades pels viticultors i vinicultors de les Illes Balears
es considera convenient regular la utilització de la menció “Vi de la terra Illes
Balears” en l’etiquetatge dels vins de taula produïts a les Illes Balears.
D’altra banda, es considera que el sistema de control dels productes
vitivinícoles, establert amb caràcter general en l’Ordre del conseller d’Agricultura
i Pesca d’11 de març de 1996, pot millorar-se amb l’exigència de la numeració de
les etiquetes que emparin el vi produït sota la menció “Vi de la terra Illes Balears”.
Per 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
i consultats els sectors afectats, dict aquesta
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-

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/litre de sucre

250 mil·ligrams/litre

Vins negres amb més de
5 grams/litre de sucre

200 mil·ligrams/litre

-

Article 5
Indicacions facultatives
La designació de “Vi de la terra Illes Balears” pot completar-se amb alguna
de les indicacions següents:
1.El nom d’una varietat autoritzada quan els vins han estat elaborats com
a mínim amb un 85 % de raïm de la varietat corresponent.
2.El nom de dues varietats autoritzades, sempre que el vi procedeixi en la
seva totalitat de les varietats indicades.
3.La indicació de l’any de collita s’ha d’aplicar exclusivament als vins
elaborats amb raïm recol·lectat l’any que s’esmenti a la indicació i que no hagin
estat mesclats amb vins d’altres collites. A efectes de corregir les característiques
dels mosts o vins de determinada collita, es permet que es mesclin amb els d’altres
sempre que el volum de most o vi de la collita a què fa referència la indicació entri
a formar part en una proporció mínima del 85 %.

ORDRE
Article 6
Sistema de control

Article 1
Objecte
D’acord amb el Reial decret 409/2001, de 20 d’abril, i el Reglament (CE)
1493/1999 del Consell, de 17 de maig, que estableix l’organització comuna del
mercat vitivinícola, aquesta Ordre regula la utilització de la menció «Vi de la
terra» acompanyada de la indicació geogràfica «Illes Balears» en la designació de
vins de taula, elaborats a la zona geogràfica delimitada en l’article 2.
Article 2
Delimitació de la zona
Tenen dret a la menció “Vi de la terra Illes Balears” els vins obtinguts
íntegrament de raïm produït a les Illes Balears.
Article 3
Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la indicació “Illes Balears” han de procedir
exclusivament de raïms de les varietats següents:
Raïm blanc: moll o premsal blanc, parellada, macabeu, malvasia, moscatell
d’Alexandria i chardonnay
Raïm negre: manto negre, callet, fogoneu, ull de llebre, monestrell, cabernet
sauvignon, merlot i sirà.
Article 4
Tipus i característiques dels vins
1.Els vins acollits a la indicació geogràfica “Illes Balears” han de correspondre
a un dels tipus següents :
Tipus

Graduació alcohòlica
adquirida mínima

Blancs
Rosats
Negres

10,5
11,0
11,5

2.L’acidesa total mínima a tots els vins ha de ser de 4’5 grams per litre d’àcid
tartàric.
3.L’acidesa volàtil dels vins preparats per al consum no pot ser superior a
0’8 grams per litre, expressada en àcid acètic, llevat dels vins que hagin estat
sotmesos a criança; en aquest cas no pot ser superior a 1 gram per litre, si la seva
graduació alcohòlica és igual a 10,5 graus. Per als vins de criança amb major
graduació, aquest límit d’acidesa volàtil s’ha d’incrementar en 0,06 grams per
cada grau d’alcohol que passi de 10,5 graus.
4.El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció “Vi de la terra Illes Balears” disposats per al consum serà:

D’acord amb el que es disposa en l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca
d’11 de març de 1996, el controls del “Vi de la terra Illes Balears” corresponen a
la Direcció General d’Agricultura.
Per poder fer ús de la menció de “Vi de la terra Illes Balears”, els operadors
s’han de sotmetre al sistema de control següent:
1.Prèviament a l’inici de l’activitat, les persones físiques o jurídiques que
han d’elaborar i/o embotellar vi de taula amb la indicació geogràfica “Illes
Balears” ho hauran de comunicar per escrit a la Direcció General d’Agricultura.
2.Tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’utilitzi la menció “Vi de la
terra Illes Balears” han d’anar proveïts amb un número oficial de control atribuït
per la Direcció General d’Agricultura.
3.Els operadors que etiquetin els envasos amb la menció “Vi de la terra Illes
Balears” han de sol·licitar a la Direcció General d’Agricultura, mitjançant el
corresponent imprès, la numeració oficial de control que han d’imprimir a les
etiquetes de cada partida, i que els serà comunicada, prèvies les comprovacions
oportunes.
4.Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
oficial de control assignada a cada partida el mateix dia en què es procedeixi a
etiquetar els envasos.
5.Anualment, i sempre durant el primer mes de l’any següent, els elaboradors
i/o embotelladors de “Vi de la terra Illes Balears” han de presentar davant la
Direcció General d’Agricultura declaració, en imprès normalitzat, de les existències,
la producció i la comercialització de “Vi de la terra Illes Balears”.
Disposició final primera
S’autoritza la Direcció General d’Agricultura perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius necessaris per a l’execució de la present Ordre.
Disposició final segona
En compliment del que disposa l’article 7 del Reial decret 409/2001, de 20
d’abril, s’ha de comunicar aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació perquè 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, 12 de febrer de 2003
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
— o —-

