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Mallorca.
2. Únicament tenen dret a usar la menció ‘vi de la terra Mallorca’ els vins
elaborats íntegrament amb raïms produïts a Mallorca i envasats a la zona de producció.

El conseller de Turisme
Joan Flaquer Riutort

Article 4
Varietats de raïm autoritzades

—o—
Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Mallorca’ han de procedir
exclusivament de raïm de les varietats següents:

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 7579
Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de
2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació geogràfica
‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció tradicional ‘vi de la
terra’ produïts a l’illa de Mallorca
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 de vins de taula elaborats a Espanya, en
l’article 3 estableix que correspon a les comunitats autònomes regular els requisits per a la utilització d’una indicació geogràfica en la designació de vins de
taula, quan l’àrea geogràfica corresponent a aquesta indicació estigui inclosa
íntegrament en el seu territori.

Raïm negre: callet, manto negre, cabernet sauvignon, fogoneu, merlot,
monestrell, sirà, ull de llebre i pinot noir.
Raïm blanc: prensal (moll), chardonnay, macabeu, malvasia, moscatell
d’Alexandria, moscatell de gra menut, parellada, riesling i sauvignon blanc.
Article 5
De la 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.

A sol·licitud dels vinicultors de Mallorca i considerant l’interès manifestat pel sector vitivinícola, és convenient regular la utilització de la indicació geogràfica ‘Mallorca’ en l’etiquetatge dels vins de taula produïts en aquesta illa, la
qual menció s’autoritza per als vins amb denominació d’origen de ‘Binissalem’
i ‘Pla i Llevant’ a través de la regularització continguda en el Decret 62/1999,
de 28 de maig, pel qual es regula la utilització del nom de les Illes Balears en la
designació de vins amb denominació d’origen produït a les Illes Balears.

b) El nombre màxim d’ulls per hectàrea és de 40.000.
c) La producció màxima per hectàrea és d’11.000 kg per a les varietats
blanques i de 10.000 kg per a les varietats negres.

Cal considerar, d’una banda, que en els darrers anys els consumidors i
professionals cada vegada utilitzen amb més freqüència el nom de Mallorca per
identificar la procedència dels vins elaborats a l’illa i, de l’altra, que la indicació geogràfica ‘Mallorca’ permet identificar amb claredat i precisió l’àrea geogràfica de producció i elaboració de determinats vins elaborats en l’esmentada
illa.

3. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser del 10
per 100 en volum per a les varietats blanques i del 10,5 per 100 en volum per a
les varietats negres.

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

1. Les tècniques emprades en la manipulació del raïm, del most i del vi
han de tendir a obtenir productes de màxima qualitat.

ORDRE
Article 1
Objecte
D’acord amb el Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig,
pel qual s’estableix l’organització comuna de mercat vitivinícola; 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 indicació geogràfica ‘Mallorca’ en vins de taula
amb dret a la menció ‘vi de la terra’.
Article 2
Àmbit de protecció

2. La verema s’ha de fer amb la major cura; 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.

Article 6
De l’elaboració

2. En la producció del most s’han d’aplicar pressions adequades per a
l’extracció, de manera que el rendiment no sigui superior a 74 litres de vi per
cada 100 kg de raïm.
Article 7
Tipus i característiques dels vins
1. Els vins designats amb la menció ‘vi de la terra Mallorca’ corresponen
a un dels tipus següents:
Tipus

Graduació alcohòlica adquirida mínima

Blancs
Rosats
Negres

10,5% vol.
11,0% vol.
11,5% vol.

1. Queden protegits amb la indicació geogràfica ‘Mallorca’ els vins amb
dret a la menció tradicional ‘vi de la terra’ que reuneixin les característiques
definides en aquesta Ordre i que hagin complert en la seva producció i elaboració tots els requisits exigits en aquesta Ordre i en la legislació vigent.

2. L’acidesa volàtil dels vins amatents per al consum no pot ser superior a
0,8 g per litre, expressada en àcid acètic, excepte per als vins sotmesos a algun
procediment d’envelliment, els quals s’han de regir pel que s’estableix en l’article 5.1 a 2n del Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre.

2. Queda prohibit utilitzar en altres vins que no hi estiguin emparats noms,
marques, termes, esments i signes que, per la similitud fonètica o gràfica amb
‘Mallorca’, 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.

3. El contingut màxim d’anhídrid sulfurós total en els vins amb dret a la
menció vi de la terra ‘Mallorca’ preparats per al consum és:

Article 3
Delimitació de la zona
1. La zona de producció de raïm, d’elaboració i d’embotellat del vi amb
dret a la menció ‘vi de la terra Mallorca’ comprèn tots els municipis de l’illa de

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
4. Organolèpticament, els vins preparats per al consum són vins nets, amb
aromes franques identificatives de les varietats del raïm de procedència:
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Els vins blancs són de color groc pàl·lid a daurat; aromàtics, en què predominen les aromes de fruites i/o florals; equilibrats, amplis i frescs.
Els vins rosats són de color rosa pàl·lid a rosa ataronjat, brillants i transparents, amb predomini de les aromes primàries.
Els vins negres són de capa elevada, amb aroma potent i rics en tanins. La
fase aromàtica es caracteritza per la presència de fruites vermelles. En boca són
rodons i amb cos.
Article 8
Obligacions
1. Prèviament a l’inici de l’activitat, i abans de començar cada verema,
totes les persones físiques o jurídiques que hagin d’elaborar i/o embotellar vi de
taula amb la indicació geogràfica ‘Mallorca’ ho han de comunicar per escrit a la
Direcció General d’Agricultura.
2. Els elaboradors han de comprovar que el raïm destinat a vi de la terra
Mallorca s’ajusta als requisits de l’article 5 i, en cas contrari, no l’han de destinar a l’elaboració de vi de la terra ‘Mallorca’.
3. Totes les partides de vi s’han de sotmetre a anàlisis químiques i organolèptiques per comprovar que es compleixen els requisits exigits en l’article 7.
El celler ha de conservar les dades analítiques de cadascuna les partides durant
el termini dels 4 anys següents a la comercialització.
4. Els elaboradors han de disposar de les proves documentals que acreditin que totes les partides de vi que es posaran en el mercat sota la indicació geogràfica ‘Mallorca’ compleixen tots els requisits d’aquesta Ordre.
5. Els cellers que elaborin, emmagatzemin a l’engròs o que envasin vi de
la terra ‘Mallorca’ han de dur una comptabilitat específica i separada per a
aquests vins, en la qual s’han d’anotar i justificar les mencions que s’hagin d’utilitzar en la presentació i en la comercialització.
6. A tot estirar el 30 de novembre de cada any els elaboradors de vi de la
terra Mallorca han de presentar, en imprès normalitzat, davant la Direcció
General d’Agricultura, una declaració de producció de vins amb destinació a la
indicació geogràfica ‘Mallorca’, en la qual ha de constar: el volum de vi elaborat i la quantitat de raïm utilitzat, i s’hi han de detallar el viticultor, la varietat de
raïm, el polígon i la parcel·la de procedència, així com les entrades de mosts i
vins procedents d’altres elaboradors de vi de la terra ‘Mallorca’.
7. Anualment, i sempre durant el primer mes de l’any, els elaboradors i/o
embotelladores de vi de la terra ‘Mallorca’ han de presentar davant la Direcció
General d’Agricultura declaració en imprès normalitzat d’existències i comercialització de vi de la terra ‘Mallorca’.
8. El titular del celler és responsable que el vi que subministra sota la indicació geogràfica ‘Mallorca’ compleix totes les exigències d’aquesta norma i, en
particular, les que fan referència a l’origen, a les varietats del raïm utilitzat, als
requisits de producció i d’elaboració, així com a les característiques químiques
i organolèptiques.
Article 9
Activitats permeses i prohibides
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la numeració oficial de control assignada per la Direcció General d’Agricultura,
de manera que sigui fàcilment visible, llegible i indeleble.
4. Els operadors han d’anotar en els seus registres vitivinícoles la numeració oficial de control assignada a cada partida el mateix dia que s’etiquetin els
envasos.
Article 11
Règim sancionador
Les infraccions del que es disposa en aquesta Ordre s’han de sancionar
d’acord amb el estableixen la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i
la Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Balears.
Disposició transitòria
Els vins de les anyades del 2003 al 2006, elaborats a l’illa de Mallorca,
que acreditin ser aptes per tenir una altra indicació geogràfica amb dret a la menció ‘vi de la terra’, queden eximits de les obligacions que s’estableixen en els
articles 5 i 8.1.
Disposició addicional primera
Totes les despeses que origina el control per a l’assignació del número de
control oficial del vi de la terra ‘Mallorca’ són a càrrec de la persona sol·licitant
de la numeració.
Disposició addicional segona
Els cellers elaboradors de l’illa de Mallorca els vins dels quals hagin estat
qualificats com vi de qualitat produït en regió determinada (VQPRD) i que decideixin comercialitzar-los sota la indicació geogràfica ‘Mallorca’, queden eximits de les obligacions que s’estableixen en l’article 8.1, després d’haver tramès
a la Direcció General d’Agricultura la documentació que acrediti la qualificació
com a VQPRD i la justificació de desqualificació voluntària.
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
i, en particular, pel que fa a l’ús d’un logotip per a l’etiquetatge dels envasos
amb la menció vi de la terra ‘Mallorca’.
Disposició final segona
D’acord amb l’article 32 de la Llei 24/2003, s’ha de comunicar aquesta
disposició al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè se’n faci la
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i es comuniqui a la Comissió de la
Unió Europea.
Disposició final tercera

Els cellers que elaborin o envasin vi de la terra ‘Mallorca’ només poden
elaborar, emmagatzemar o manipular raïms, mosts i vins obtinguts de raïms procedents de la zona de producció que es delimita en l’article 3 d’aquesta Ordre,
si bé poden emmagatzemar vins d’altres procedències únicament si es reben
embotellats, precintats i etiquetats.
Article 10
Sistema de control
D’acord amb l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca d’11 de març de
1996, els controls del vi de la terra’ Mallorca’ corresponen a la Direcció General
d’Agricultura.
Per poder fer ús de la menció vi de la terra ‘Mallorca’, els operadors s’han
de sotmetre al sistema de control següent:
1. Els operadors interessats a utilitzar la menció vi de la terra ‘Mallorca’
han de sol·licitar a la Direcció General d’Agricultura, per escrit i en imprès normalitzat, la numeració oficial de control que ha de figurar en l’etiquetatge.
2. A la sol·licitud de numeració han d’adjuntar resultats analítics, signats
per un tècnic competent, dels paràmetres regulats en els articles 7.1 a 7.3 del vi
envasat o preparat per envasar.
3. En l’etiquetatge dels envasos de vi de la terra ‘Mallorca’ ha de figurar

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 13 d’abril de 2007
La consellera d’Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 6775
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius
sancionadors per infracció a la normativa en matèria de transports.
No havent estat possible notificar l’acord d’iniciació dels expedients sancionadors i l’obertura dels terminis d’al·legacions i proves per pressumpta

