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CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10387
Decret 54/2003, de 16 de maig, pel qual es regula la utilització de
la menció “Vi de la terra Eivissa” en la designació de vins de
taula produïts a Eivissa.
El Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig, pel que s'estableix l'organització comú del mercat vitícola, 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 podrà 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 serà 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 les indicació geogràfica en la designació de vins de taula que
pertanyen a indicacions incloses en el seu territori.
El Decret 197/1996, 15 de novembre, crea la comarca vitícola “Eivissa”,
l’experiència de més de sis any de produir i comercialitzar “Vi de la terra
Eivissa”, així com els resultats positius obtinguts en vins produïts amb varietats
de raïm no incloses en la norma anterior fan recomenable una modificació i
nova regulació del “Vi de la terra Eivissa”.
Ateses les peticions cursades pels viticultors i vinicultors de l’illa
d’Eivissa i el suport del Consell Insular d’Eivissa i Formentera es considera
convenient modificar i regular de nou la utilització de la menció “Vi de la terra
d’Eivissa” en l’etiquetatge dels vins de taula produïts a l’illa d’Eivissa
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 Eivissa”
Per tant, a proposta del Conseller d'Agricultura i Pesca i realitzades les
consultes prèvies, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la seva reunió
del dia 16 de maig de 2003,
DECRET
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, aquest Decret té per objecte regular la utilització de la menció "Vi de la terra" acompanyada de la indicació geogràfica "Eivissa" en la
designació de vins de taula, elaborats a la zona geogràfica delimitada en l’article 2.
Article 2. Delimitació de la zona
Només tenen dret a la menció “Vi de la terra Eivissa” els vins obtinguts
íntegrament de raïm produït a Eivissa.
Article 3. Varietats de raïm autoritzades
Els vins designats amb la indicació “Eivissa” han de procedir exclusivament de les varietats següents:
Varietats de raïm blanc: macabeu, chardoney, moscatell, perellada i malvasia
Varietats de raïm negre: monastrell, tempranillo, merlot, cabernet sauvignon i syrah
Article 4. Tipus i característiques dels vins
1. Els vins acollits a la indicació geogràfica “Eivissa” han de correspondre a un dels següents tipus:
Tipus
Blancs
Rosats
Negres

Graduació alcohòlica
adquirida mínima
11,0
11,5
12,0
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2. L’acidesa total mínima a tots els vins serà de 4’5 grams per litre d’àcid
tartàric.
3. L’acidesa volatil dels vins preparats pel consum no pot ser superior a
0,8 g per litre, expressada en àcid acètic, llevat dels vins que hagin estat sotmesos a criança; en aquest cas no ha de ser superior a 1,06 grams per litre, si la graduació alcohòlica es igual a 11 graus. Per als vins amb criança de major graduació, aquest límit d’acidesa volàtil s’incrementa en 0,06 grams per cada grau
d’alcohol que passi de 11 graus.
4. El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció “Vi de la Terra Eivissa” disposats per al consum serà:
- Vins blancs i rosats secs

200 mil·ligram/litre

- Vins negres secs

150 mil·ligram/litre

- Vins blanc i rosats amb més de
5 grams/litre de sucre

250 mil·ligram/litre

- Vins negres amb més de
5 grams/litre de sucre

200 mil·ligram/litre

Article 5. Indicacions facultatives
La indicació de l’anyada i de les varietats dels ceps, per a completar la
designació de “Vi de la Terra Eivissa”, es ralitzarà d’acord els següents citeris:
1. El nom d’una varietat autoritzada es podrà indicar quan els vins hagin
estat elaborats com a mínim amb un 85 % de raïm de la varietat corresponent.
2. El nom de dues varietats autoritzades es podrà indicar sempre que el vi
procedeixi en la seva totalitat de les varietats indicades.
3. La indicació de l’any de collita s’aplicarà 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. Excepcionalment, i a efectes de corregir les característiques dels mosts o vins de determinada collita, es permetrà que
es mesclin amb els d’altres sempre que el volum de most o vi de la collita a que
fa referència la indicació entri a formar part en una proporció mínima del 85 %.
Article 6. Sistema de control
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 Eivissa” correspon a
la Direcció General d’Agricultura.
Per poder fer ús de la menció de “Vi de la terra Eivissa”, els operadors
s’han de sotmetre el sistema de control següent:
1. Prèviament a l’inici de l’activitat, les persones físiques o jurídiques que
hagin d’elaborar i/o embotellar vi de taula amb la indicació geogràfica “Eivissa”
ho hauran de comunicar per escrit a la Direcció General d’Agricultura.
2. Tots els envasos en l’etiquetatge dels quals s’hi utilitzi la menció “Vi de
la terra Eivissa” han d’anar proveïts d’etiquetes amb el logotip adoptat per
aquesta indicació geogràfica i 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
Eivissa” han de sol·licitar a la Direcció General d’Agricultura, amb els impresos confeccionats a l’efecte, la numeració oficial de control que han d’imprimir
a les etiquetes de cada partida, la qual previ les comprovacions pertinents els
serà comunicada.
4. Els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles la numeració
oficial de control assignada a cada partida el mateix dia en que 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 Eivissa” han de presentar davant la
Direcció General d’Agricultura declaració, en imprès normalitzat, de les existencies, producció i comercialització de “Vi de la terra Eivissa”.
Disposició derogatòria única
Queda derogat el Decret 197/1996, de 15 de novembre, pel qual es crea la
comarca vitícola “Eivissa” i les normes d’igual rang o inferior que s’oposin al
contingut d’aquesta Ordre.
Disposició final primera
S’autoritza el Conseller d’Agricultura i Pesca perquè adopti les mesures i
dicti els actes administratius necessaris per a l’execució d’aquesta Ordre.
Disposició final segona
En compliment del que disposa l’article 7 del Reial Decret 409/2001, de
20 de abril, es comunicarà aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura Pesca i
Alimentació perquè es publiqui en el Butlletí Oficial de l’Estat i es comuniqui a
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la Comissió de la Unió Europea.
Disposició final tercera
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma 16 de maig de 2003
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d'Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 10393
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, pel procediment de lliure designació, llocs de treball del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. (CES).
En compliment del que disposen els articles 56 i 58 de la Llei 2/1989 de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els art. 28 i següents
del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el conseller d’Interior, fent ús de les competències que li atribueix aquesta Llei, dicta la següent
RESOLUCIÓ
Aprovar la convocatòria pel proveïment dels llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que s’indiquen a l’annex I, amb
subjecció a les següents:
BASES DE CONVOCATÒRIA
PRIMERA.- L’objecte de la convocatòria es proveir, mitjançant el procediment de lliure designació, els llocs de treball que figuren a l’annex I d’aquesta
Resolució.
SEGONA.- Poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris de l’Administració de la CAIB, i els d'altres administracions públiques, qualsevol que
sigui la situació administrativa, tret de la suspensió ferma, sempre que pertanyin al grup i al cos, i reuneixin els requisits establerts en l’annex I d’aquesta Resolució.
TERCERA.- El termini de presentació d’instàncies serà de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
BOIB.
QUARTA.- Les instàncies s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat, que figura en l’Annex II d’aquesta Resolució, i s’hauran de presentar en
el Registre de la Conselleria d’Interior, o en la forma establerta en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
CINQUENA.- Les persones interessades hauran d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
1)Declaració de complir els requisits exigits en la convocatòria.
2)Curriculum vitae on figurin els títols acadèmics, antiguitat en l’Administració, llocs de treball ocupats en l’Administració, estudis i cursets realitzats, així
com qualsevol altre mèrit que es consideri oportú.
SISENA.- El termini per resoldre aquesta convocatòria serà d’un mes comptador des del dia de finalització del termini de presentació d’instàncies.
SETENA.- El nomenament es farà per resolució del conseller d’Interior, previ acord amb el titular de la conselleria a la qual pertany el lloc. Aquest nomenament es publicarà en el BOIB.
VUITENA.- El termini per prendre possessió de la destinació serà de tres dies hàbils, si el lloc radica a la mateixa localitat que la destinació anterior, o d’un
mes, si radica en localitat distinta.
El termini de presa de possessió començarà a comptar des de l’endemà del cessament, que haurà de tenir lloc dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució de nomenament al BOIB.
NOVENA.- NORMA FINAL
Contra la convocatòria, les bases i tots els actes administratius que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior,
en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, d’acord amb el que disposen els art. 116 i 117 de la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú; o recurs contenciós administratiu, davant
el jutjat del contenciós administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els arts. 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB
Marratxí, 20 de maig de 2003
EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra.

ANNEX I
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS (Palma)
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