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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

157

Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 18 de desembre de 2012 de modificació
de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005 per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control

Els vins emparats amb la Denominació d’Origen Binissalem es regulen mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de
novembre de 2005 per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de
Control.
L’article 26.2 a de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, disposa que correspon als òrgans de gestió proposar el Reglament del
VCPRD (actualment denominacions d’origen protegides) com també les possibles modificacions. En el mateix sentit es pronuncia l’article
6.3 a del Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i control de denominació
de qualitat.
El dia 8 d’abril de 2009 el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem va sol·licitar una modificació del Reglament de la
Denominació d’Origen, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control. Mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de
16 d’octubre de 2009 se’n van modificar els articles 2, 5, 8, 10, 13, 22, 24, 26, 29 i 39, atès que es va considerar que les modificacions
estaven justificades. En relació amb la resta dels articles per als quals se sol·licitava modificació, se’ls va requerir informació i estudis que
justifiquessin la proposta esmentada. El dia 6 de juliol de 2010 es van presentar els documents per fonamentar la proposta de modificació
dels articles 3, 4, 6, 7, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31 i 38.
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Les modificacions tenen com a finalitat principal adaptar l’organització i el funcionament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Binissalem a la norma EN 45011, atès que l’article 118 septdecies, punt 3, del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre pel
qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles,
estableix que els organismes de certificació han de complir la norma europea EN 45011.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de denominacions d’origen, d’acord amb el que estableix
l’article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
D’altra banda, el Decret 11/2002, de 25 de gener, d’autorització al conseller d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa en
determinades matèries vitivinícoles, l’autoritza per desplegar mitjançant ordres de la Conselleria la normativa europea i estatal referent a
determinades matèries del sector vitivinícola en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, en exercici de les competències que em confereix el Decret 12/2011, de 18 de juny, modificat pel Decret 23/2011, de 5 d’agost,
del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; 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; havent consultat els sectors afectats i el Consell
Econòmic i Social, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent

Ordre
Article únic
1. Es modifiquen els articles 3, 4, 6, 7, 17, 24, 27, 28, 30, 31 i 38 del Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del seu Consell
Regulador i del seu Òrgan de Control, que s’aprovà mitjançant l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005, els
quals queden redactats de la manera següent:
Article 3
Òrgans competents
1. La defensa de la Denominació d’Origen Binissalem, l’aplicació i la vigilància del compliment del seu Reglament i el foment i seguiment
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de la qualitat dels vins que s’hi emparen, s’encomana al Consell Regulador i a l’Òrgan de Control de la Denominació d’Origen, a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al ministeri competent en matèria
d’agricultura, en l’àmbit de les competències respectives.
2. És competència del Ple del Consell Regulador aprovar el manual de qualitat de la Denominació d’Origen.
Article 4
Zona de producció
1. La zona de producció de la Denominació d’Origen Binissalem està constituïda pels terrenys amb especial aptitud per al cultiu del cep
ubicats en els termes municipals següents de l’illa de Mallorca: Binissalem, Consell, Santa Maria, Santa Eugènia i Sencelles, i que el Consell
Regulador hagi considerat com a aptes per a la producció de raïm de les varietats que s’indiquen a l’article 5, amb la qualitat necessària per
produir vins de les característiques específiques que protegeix la denominació.
2. La zona de producció ha de quedar delimitada en la documentació cartogràfica corresponent del Consell Regulador, d’acord amb els
criteris que es recullin en el manual de qualitat.
3. D’acord amb l’article 3.4 del Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i
de control de denominació de qualitat, en el cas que el titular d’un terreny estigui en desacord amb la resolució del Consell Regulador pot
recórrer en alçada davant de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que ha de dictar una resolució amb l’informe previ dels
organismes tècnics que consideri necessari.
[...]
Article 6
Pràctiques de cultiu
1. Les pràctiques de cultiu han de tendir a optimitzar la qualitat i l’especificitat dels vins.
2. La densitat de plantació pot oscil·lar entre 2.225 i 5.200 ceps per hectàrea, d’acord amb els terrenys, les varietats i els sistemes de
formació.
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3. La formació i la conducció dels ceps es pot fer en forma de vas o d’espatllera.
4. Els sistemes de poda han de ser els següents:
La poda en vas s’ha de fer deixant un màxim de catorze ulls per planta.
La poda en espatllera s’ha de fer deixant un màxim de catorze ulls per cep.
5. No obstant això, el Consell Regulador pot aprovar pràctiques culturals, tasques i tractaments nous que constitueixin un avenç en la tècnica
vitícola i que es comprovi que no afecten desfavorablement la qualitat ni les qualitats específiques del raïm o del vi produït, la qual cosa
requereix l’autorització prèvia de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
6. En el marc de la normativa comunitària, estatal i autonòmica, en determinades campanyes i a partir d’estudis tècnics i/o condicions
climatològiques que justifiquin motivadament la necessitat de regar de la vinya, el Consell Regulador pot autoritzar regar les vinyes inscrites,
i ha d’assenyalar les modalitats i les condicions per dur a terme aquesta pràctica.
Article 7
Verema
1. La verema s’ha de fer amb la major cura possible; a l’elaboració dels vins protegits s’ha de dedicar exclusivament el raïm sa i se n’ha de
separar tot el que no estigui en perfectes condicions.
2. La graduació alcohòlica volumètrica natural mínima ha de ser del 10 % per a les varietats blanques i del 10,5 % per a les varietats negres.
3. El Consell Regulador pot determinar la data d’iniciació de la verema i acordar les normes sobre el ritme de collita, a fi que aquesta es faci
d’acord amb la capacitat d’absorció de les bodegues, de la qual cosa ha d’informar l’autoritat competent. Així mateix, pot determinar el tipus
d’envàs i el sistema que s’ha d’utilitzar per transportar el raïm veremat, perquè no es deteriori la qualitat del raïm.
[...]
Article 17
Registre de Cellers de Criança
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1. En el Registre de Cellers de Criança s’han d’inscriure tots els que, situats a la zona de criança, es dediquin a la criança de vins emparats
per la Denominació d’Origen Binissalem.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de qualitat de la Denominació d’Origen Binissalem, i en especial els
documents que en justifiquin la inscripció en el Registre Sanitari.
3. A fi que el vi adquireixi les característiques privatives de la Denominació d’Origen Binissalem, els locals o cellers destinats a la criança
han de disposar de mitjans per a la criança de vins que en garanteixin la qualitat, i complir els requisits que estableixi el manual de qualitat.
[...]
Article 24
Etiquetatge
1. D’acord amb la legislació aplicable, en l’etiquetatge dels vins envasats ha de figurar obligatòriament, de manera destacada, el nom de la
Denominació d’Origen Binissalem, a més de les dades que determini la legislació vigent.
2. Abans de posar en circulació l’etiquetatge, l’ha d’autoritzar l’Òrgan de Control, a l’efecte de comprovar que s’ajusti a aquest Reglament i
al manual de qualitat. Es denegarà l’aprovació de les etiquetes que puguin donar lloc a confusió en la persona consumidora; també es podrà
revocar una autorització si varien les circumstàncies de la firma que n’és propietària, amb l’audiència prèvia de la firma interessada, tot això
sense perjudici de les competències que corresponguin a altres institucions en matèria de supervisió del compliment de les normes generals
d’etiquetatge.
3. L’envàs en el qual s’expedeixin els vins per al consum ha d’estar proveït de precintes de garantia, d’etiquetes o de contraetiquetes
numerades expedides per l’Òrgan de Control, que les ha de col·locar el celler en el mateix celler, de conformitat amb el que estableix el
manual de qualitat, i sempre de manera que no se’n permeti una segona utilització. Els vins emparats per la Denominació d’Origen
Binissalem han d’anar en envasos que no en perjudiquin la qualitat i el prestigi, d’acord amb el que s’especifiqui en el manual de qualitat.
4. El Consell Regulador ha d’adoptar i registrar un emblema com a símbol de la Denominació d’Origen Binissalem, amb l’aprovació prèvia
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territoriº.
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5. Així mateix, el Consell Regulador pot obligar que a l’exterior dels cellers inscrits, i en un lloc destacat, figuri una placa identificativa que
reprodueixi el logotip de la Denominació d’Origen Binissalem.
[...]
Article 27
Normes de campanya
1. Els vins emparats per la Denominació d’Origen Binissalem han d’haver superat les proves fisicoquímiques i sensorials que s’estableixen
en aquest Reglament i també en el manual de qualitat, d’acord amb la legislació vigent.
2. El Consell Regulador ha de fixar per a cada campanya i per a cada firma inscrita en el Registre de Cellers les quantitats de cada tipus de vi
que poden ser expedits i emparats per la Denominació d’Origen Binissalem, d’acord amb les quantitats de raïm adquirides, les existències de
campanyes anteriors i les adquisicions de vins o mosts a altres firmes inscrites.
3. La indicació de l’anyada en les etiquetes requereix la certificació de l’Òrgan de Control, d’acord amb les normes que s’estableixin en el
manual de qualitat.
Article 28
Declaracions
1. Amb la finalitat de controlar la producció, l’elaboració i les existències, com també les qualitats i l’origen dels vins, els titulars de vinyes i
de cellers inscrits en els registres estan obligats a presentar al Consell Regulador les declaracions següents, d’acord amb el manual de
qualitat:
a) Totes les persones inscrites en el Registre de Vinyes en Producció han de presentar, una vegada acabada la verema i en tot cas abans del 30
de novembre de cada any, la declaració de la collita obtinguda en cadascuna de les parcel·les de vinya inscrites, en què s’ha d’indicar la
destinació del raïm i, en cas de vendre’l, el nom de la persona compradora i la seva adreça. Si es produeixen diferents varietats de raïm cal
declarar la quantitat de cadascuna. Les agrupacions de viticultors poden tramitar en un sol document la declaració esmentada i han
d’adjuntar-hi un llistat amb el nom, les quantitats i altres dades corresponents a cada soci.
b) Totes les persones inscrites en el Registre de Cellers d’Elaboració han de declarar, abans del 30 de novembre de cada any, la quantitat de

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 5
10 de gener de 2013
Fascicle 6 - Sec. I. - Pàg. 1082

most i de vi obtinguda i han d’especificar els diversos tipus que elaborin. És obligatori consignar la procedència del raïm i, en cas de vendre’l
durant la campanya de verema, la destinació dels productes que s’expedeixin, la persona destinatària i la quantitat. Mentre hi hagi existències
del producte, n’han de declarar les sortides trimestralment al Consell Regulador.
c) Per facilitar el control del producte emparat amb la Denominació d’Origen, les firmes inscrites en els registres de cellers
d’Emmagatzematge, de Criança i d’Embotelladors han de presentar declaracions de les entrades i les sortides de vi al Consell Regulador, en
la forma i en les condicions que estableixi el manual de qualitat.
2. L’Òrgan de Control pot fer inspeccions i assaigs, amb preses de mostres, per comprovar la veracitat de la documentació presentada.
3. D’acord amb el que preveu la legislació vigent, les declaracions a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article tenen efectes merament
estadístics, per la qual cosa no es poden facilitar ni publicar més que en forma numèrica, sense cap referència de caràcter individual.
4. Les declaracions que s’assenyalen en els apartats anteriors són independents de les obligacions que amb caràcter general s’estableixen per
al sector vitivinícola en la legislació aplicable.
[...]
Article 30
Definició
1. El Consell Regulador és una corporació de dret públic de base associativa, al qual s’atribueix la gestió de la Denominació d’Origen
Binissalem, amb les funcions que determina la normativa vigent, en especial els articles 25 i 26 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la
vinya i del vi, i també el Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de
control de denominació de qualitat.
2. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat
jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions. Pel que fa al règim jurídic, el Consell Regulador, en relació amb la
certificació de producte segons la norma EN 45011, està subjecte amb caràcter general al dret privat, excepte en les actuacions que impliquin
l’exercici de potestats o funcions públiques, en les quals s’ha de subjectar al dret administratiu.
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3. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha d’exercir la tutela administrativa del Consell Regulador.
4. Els acords del Consell Regulador que no tinguin caràcter particular i que afectin una pluralitat de subjectes s’han de notificar mitjançant
circulars que s’han d’exposar a les oficines del Consell Regulador. L’exposició d’aquestes circulars s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. Els acords de caràcter particular que adopti el Consell Regulador s’han de notificar en la forma legal als inscrits.
5. Contra els actes i acords del Consell Regulador subjectes al dret administratiu es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el termini i amb els requisits que estableix la normativa de procediment
administratiu.
6. L’estructura interna i el funcionament del Consell Regulador s’han de regir per principis democràtics.
7. L’àmbit de competència del Consell Regulador està determinat:
a) En l’aspecte territorial, per la respectiva zona de producció, d’elaboració i de criança.
b) Pel que fa als productes, pels productes protegits per la Denominació d’Origen Binissalem en qualsevol de les fases de producció,
d’elaboració, de criança, d’emmagatzematge, d’envasament i de circulació.
c) Pel que fa a les persones, per les persones físiques o jurídiques inscrites en els registres.
Article 31
Finalitats i funcions
1. La finalitat del Consell Regulador és la representació, la defensa i la promoció de la Denominació d’Origen Binissalem.
2. L’objectiu principal del Consell Regulador és aplicar els preceptes d’aquest Reglament i del manual de qualitat i vetllar perquè es
compleixin.
3. Les funcions del Consell Regulador, d’acord amb el Decret 49/2004, són les següents:
a) Proposar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori el Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, com també les
possibles modificacions d’aquest Reglament.
b) Vetllar pel prestigi i pel foment de la Denominació d’Origen Binissalem.
c) Orientar la producció i la qualitat dels vins emparats per la Denominació d’Origen Binissalem, promocionar-la i informar-ne les persones
consumidores, en particular sobre les característiques específiques de qualitat.
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d) Vetllar pel compliment del Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem i denunciar qualsevol ús incorrecte davant dels òrgans
administratius i jurisdiccionals competents.
e) Gestionar els registres d’inscrits que s’indiquen en l’article 14 d’aquest Reglament.
f) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals d’inscrits de la Denominació d’Origen Binissalem.
g) Establir els requisits que han de complir l’etiquetatge dels productes emparats quant als aspectes relacionats amb la denominació d’origen.
h) Establir en el manual de qualitat els requisits mínims de control als quals s’han de sotmetre els operadors inscrits en totes les fases de
producció, d’elaboració i de comercialització del producte emparat i, si escau, els requisits mínims de control per a la concessió inicial i per
al manteniment de la certificació.
i) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre l’autorització de l’entitat de control, en el cas que aquesta funció s’encomani a una entitat externa
de caràcter privat.
j) Establir per a cada campanya, d’acord amb els criteris de defensa i de millora de la qualitat, i dins els límits màxims que es fixen en aquest
Reglament, els rendiments, els límits màxims de producció o de transformació o qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que pugui influir
en aquests processos, d’acord amb les normes que regulen aquesta matèria.
k) Qualificar l’anyada o la collita segons el que estableixi el manual de qualitat.
l) Elaborar les estadístiques de producció, d’elaboració i de comercialització dels productes emparats, i la resta d’informació que se’ls
requereixi, i comunicar aquesta informació a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
m) Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem, d’acord
amb el que disposa aquest Reglament.
n) Elaborar el pressupost del Consell Regulador.
o) Elaborar anualment una memòria de les activitats desenvolupades i de la gestió econòmica del seu patrimoni, practicar la liquidació del
pressupost de l’exercici anterior dins el primer semestre i elaborar el pressupost corrent d’ingressos i de despeses abans que acabi el primer
trimestre de l’any. Els documents esmentats els ha d’aprovar el Ple i s’han de trametre a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini màxim de trenta dies comptadors a partir de l’aprovació.
p) Col·laborar amb empreses públiques o privades, societats mercantils i associacions o fundacions l’objecte de les quals estigui relacionat
amb la defensa, el control, la investigació, l’elaboració, la comercialització, la promoció i la difusió dels productes emparats per la
Denominació d’Origen, d’acord amb els convenis de col·laboració que se subscriguin amb aquest efecte.
q) Col·laborar amb les autoritats competents en matèria de qualitat agroalimentària, en particular, en el manteniment dels registres públics
oficials, i també amb els organismes oficials de control.
r) Denunciar a l’autoritat que en cada cas sigui competent qualsevol incompliment presumpte de la normativa vitivinícola, inclosa la de la
Denominació d’Origen, en cas que en tingui coneixement.
s) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció i d’elaboració.
t) Exercir les competències que, mitjançant delegació o encàrrec de gestió, li atribueixin les administracions públiques.
4. Les funcions que s’especifiquen en l’apartat 3 són considerades obligacions en els termes que s’estableixen en la normativa aplicable en
cada cas.
5. El Consell Regulador ha d’adoptar els mecanismes necessaris que garanteixin l’origen i els productes, i els seus processos de producció,
elaboració, criança, emmagatzematge, envasament, etiquetatge i comercialització.
[...]
Article 38
Composició i règim jurídic
1. L’Òrgan de Control de la Denominació d’Origen Binissalem és un òrgan independent del Consell Regulador en matèria de certificació,
sense dependència jeràrquica ni administrativa respecte d’aquest, sota la tutela de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
2. En el procediment de certificació ha de participar un Comitè de Parts compost de manera paritària per tots els interessos presents en
aquesta denominació d’origen, les funcions i la composició del qual han d’estar descrites al manual de qualitat.
3. Per dur a terme el control i la certificació, l’Òrgan de Control ha de disposar de personal propi o contractar aquests serveis. El personal que
faci les tasques d’inspecció ha de posseir la qualificació i experiència adequades, ser imparcial i no tenir cap conflicte d’interessos en allò que
respecta a l’exercici de les tasques delegades. Li correspon realitzar les funcions inspectores sobre:
a) Les vinyes ubicades a la zona de producció.
b) Les bodegues situades a les zones de producció, elaboració i criança.
c) El most, raïm i vi de les zones de producció i elaboració.
4. Els acords de l’Òrgan de Control que no tinguin caràcter particular i afectin una pluralitat de subjectes s’han de notificar mitjançant
circulars exposades a les oficines del Consell Regulador.
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2. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 29 de l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005 per la qual s’aprova el
Reglament de la Denominació d’Origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control, modificat per l’Ordre de la
consellera d’Agricultura i Pesca de 16 d’octubre de 2009.
Disposició derogatòria única
Queda derogada qualsevol norma del mateix rang que aquesta Ordre que la contradigui.
Disposició final primera
D’acord amb l’article 32 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, en el termini d’un mes, comptador des del dia que es publica
aquesta Ordre, s’ha de trametre un certificat d’aquesta disposició al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient perquè en faci la
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2012
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El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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