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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

14608

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2016 per la qual es
crea el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca

L’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 13 d’abril de 2007 va reconèixer el dret d’ús de la menció tradicional Vi de la Terra per als
vins elaborats a Mallorca que compleixin les característiques i condicions del seu Reglament, en el marc del Reglament (CE) 1493/1999 del
Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitícola.
L’Ordre esmentada ha experimentat modificacions i adaptacions reglamentàries posteriors, en aplicació de la normativa comunitària.
El Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i
s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), va establir una nova
organització comuna de mercats agrícoles, i el Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola, va emprendre també una reforma específica del sector vitivinícola.
El Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, modificat posteriorment pels reglaments (UE) 401/2010, de 7 de maig,
i 538/2011, d’1 de juny, va establir determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 pel que fa a les denominacions
d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes
vitivinícoles.
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El Reglament d’execució (UE) 670/2011 de la Comissió, de 12 de juliol de 2011, modifica aquest Reglament i conclou la reforma legislativa
en matèria vitivinícola.
L’article 118 vicies del Reglament (CE) 1234/2007 estableix que perden la protecció les denominacions de vins respecte de les quals no es
presenti l’expedient tècnic i les decisions nacionals d’aprovació al més tard el dia 31 de desembre de 2011.
Així, per conservar la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra Mallorca es va redactar un plec de condicions tal com indica l’article 118
quater del Reglament (CE) 1234/2007 per presentar-lo abans del dia 31 de desembre de 2011. El plec es va presentar el dia 19 de desembre
de 2011.
L’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 6 de novembre de 2013 per la qual s’aprova el plec de condicions de la
Indicació Geogràfica Protegida Mallorca, d’acord amb la normativa comunitària i nacional, confereix als vins emparats amb aquesta
denominació la protecció europea, per la qual cosa s’inclouen en el Registre comunitari d’indicacions geogràfiques protegides, i deroga
qualsevol altra normativa anterior.
El 10 de juny de 2016 el senyor Andreu Oliver Oliver, president de l’Associació de Petits Cellers de les Illes Balears, presentà una sol·licitud
en què manifesta que el 18 de març de 2015 l’Associació va adoptar l’acord de sol·licitar la creació del Consell Regulador del Vi de la Terra
Mallorca.
El Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres organismes de gestió i de control de
denominació de qualitat, estableix en l’article 4.2 que la creació del consell regulador s’ha de dur a terme mitjançant una ordre del conseller
competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes Balears.
D’altra banda, l’article 3 del Decret 49/2004 estableix que els consells reguladors o altres organismes assimilats estan subjectes amb caràcter
general al dret privat, excepte en les actuacions que impliquin l’exercici de potestats o funcions públiques, en les quals s’han de subjectar al
dret administratiu. Correspon al conseller competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes Balears la tutela administrativa dels
consells reguladors o altres organismes assimilats i, per tant, en el seu marc competencial, li correspon regular-ne la creació.
El consell regulador s’ha de constituir com a corporació de dret públic de base associativa, a la qual s’atribueixen la gestió i la certificació de
les produccions vitivinícoles dels vins de la terra Mallorca, amb les funcions que determina la normativa vigent, amb personalitat jurídica
pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d’obrar per complir les seves funcions.
Per tot això, amb aquesta Ordre es crea el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca, al qual s’encomana, entre d’altres, la gestió dels
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registres i censos dels productors de raïm i dels elaboradors de vi emparats amb el distintiu de qualitat Vi de la Terra Mallorca, i, al mateix
temps, es deroguen determinats articles de l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 6 de novembre de 2013 per la qual
s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Mallorca, que determinen que les tasques de control i certificació, les ha
d’assumir directament la Direcció General de Medi Rural i Marí, avui Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
L’article 90 del Reglament (CE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i
el seguiment de la política agrària comuna, estableix que l’autoritat competent ha de comprovar anualment el compliment del plec de
condicions durant tot el procés d’elaboració, envasament i comercialització del vi emparat amb una denominació d’origen protegida o una
indicació geogràfica protegida.
En aquest sentit, l’article 5 del Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls
oficials, reconeix que l’autoritat competent pot delegar en un òrgan de control les competències per dur a terme les tasques específiques de
control i establir les condicions de com s’ha d’executar, i també els requisits que han de complir per poder dur-les a terme, entre els quals
figura estar degudament acreditat d’acord amb la norma europea 45004, actualment UNE 17020:2012, o d’acord amb la norma que sigui més
adequada per a les tasques delegades de les quals es tracti.
Per tant, pel que fa a la denominació de qualitat de Vi de la Terra Mallorca, hem de distingir, d’una banda, la gestió dels registres i els censos
dels productors de raïm i dels elaboradors de vi emparats amb aquest distintiu de qualitat, i de l’altra, les tasques de certificació i control.
Mitjançant aquesta Ordre s’estableix un règim transitori de gestió provisional dels registres i els censos dels productors de raïm i dels
elaboradors de vi emparats amb la denominació de qualitat de Vi de la Terra Mallorca, i s’atribueixen aquestes facultats provisionals al
Consell Regulador de Pla i Llevant, entitat proposada per l’associació impulsora de la creació del consell regulador.
Les tasques de certificació i control, que les pot dur a terme qualsevol entitat, consell regulador o d’altre que justifiqui que està acreditat per
fer aquestes funcions, s’atribueixen al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant i al Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Binissalem, que ho han sol·licitat i que han justificat que estan acreditats per dur-les terme.
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Pel que fa a l’àmbit competencial, l’article 30.43 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de
28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de
procedència relatives als productes de la comunitat autònoma, títol competencial que legitima l’aprovació d’aquesta norma atès el que
estableix l’article 58.1 de l’Estatut.
L’article 2.8.b del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta 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, estableix que la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca exerceix, entre d’altres, les competències en matèria de denominacions d’origen, mitjançant la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia.
Per això, en virtut del que estableix l’article 38.2.b de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, segons el qual els
consellers poden dictar disposicions reglamentàries en les matèries pròpies dels seus departaments quan ho autoritzi una llei o un decret del
Govern, i atesa 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, d’autorització al conseller d’Agricultura i Pesca per a l’aprovació de normativa en determinades
matèries vitivinícoles; a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, una vegada consultats els sectors afectats, i d’acord amb
el Consell Consultiu, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordre és la creació del Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca i l’aprovació del Reglament de funcionament
2. La composició, l’organització i les funcions del Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca són les que estableix el Reglament de
funcionament que figura en l’annex.
Article 2
Obligacions i sistemes de control
1. Tots els productors, elaboradors i envasadors de Vi de la Terra Mallorca han de complir el que estableix el plec de condicions del Vi de la
Terra Mallorca, de conformitat amb el que preveu l’Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 6 de novembre de 2013 per
la qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Mallorca.
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2. Així mateix, han de complir també les obligacions i els requisits que preveu el Reglament i els acords que adopti el Consell Regulador, que
no exhaureixen la via administrativa i es poden recórrer en alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. En el cas que els
operadors estiguin inscrits en algun dels censos que regula el Reglament, estan igualment obligats a complir, a més dels acords del Consell
Regulador, les decisions de l’entitat de certificació i de les autoritats competents en matèria d’indicacions geogràfiques protegides. Finalment,
les entitats de certificació acreditades d’acord amb la norma ISO/IEC17065-2012 han d’obtenir també l’autorització de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia per poder dur a terme el control i la certificació del Vi de la Terra Mallorca.
Disposició transitòria
Règim transitori de gestió provisional
1. Fins que no es constitueixi el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca, les tasques de gestió del Vi de la Terra Mallorca
s’atribueixen, de manera provisional, al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant.
2. La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha de cedir al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant la informació,
les dades i els registres de què disposa referits als vins de la terra Mallorca, perquè aquest pugui dur a terme les tasques de gestió, tot això
d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Disposició addicional primera
Tasques de control i certificació
Mitjançant aquesta Ordre s’autoritzen el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla i Llevant i el Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Binissalem a dur a terme les tasques de control i certificació del Vi de la Terra Mallorca.
Disposició addicional segona
Eleccions a vocals del Ple del Consell Regulador
1. S’han de convocar eleccions a vocals del Ple del Consell Regulador en el termini de vuit mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.
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2. El procés electoral s’ha de fer d’acord amb el Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació
dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
Disposició derogatòria única
Normes derogades
Queden derogades totes les normes del mateix rang que s’oposin a aquesta Ordre i, de manera explícita, els articles 2 i 3 de l’Ordre del
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 6 de novembre de 2013 per la qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació
Geogràfica Protegida Mallorca.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 23 de desembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas
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ANNEX
Reglament del Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca
TÍTOL I
CONSELL REGULADOR
Article 1
Definició i règim d’actuació
1. El Consell Regulador és una corporació de dret públic de base associativa, a la qual s’atribueix la gestió del Vi de la Terra Mallorca, amb
les funcions que determinen el Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres organismes de
gestió i de control de denominació de qualitat, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.
2. El Consell Regulador 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 està subjecte, amb caràcter general, al dret privat, excepte en les
actuacions que impliquin l’exercici de potestats o funcions públiques, en què s’ha d’aplicar el dret administratiu.
3. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca exerceix la tutela administrativa del Consell Regulador.
4. Els acords del Consell Regulador que no tenguin caràcter particular i afectin una pluralitat de subjectes s’han de fer públics mitjançant
circulars exposades en les oficines del Consell Regulador o per altres sistemes que en permetin la difusió. Els acords de caràcter particular
que adopti el Consell Regulador s’han de notificar de manera individual.
5. Els acords i les decisions del Consell Regulador que afecten el control s’han de comunicar a les entitats de certificació autoritzades per
certificar el Vi de la Terra Mallorca i al director general d’Agricultura i Ramaderia en un termini màxim de deu dies comptadors des que
s’hagin adoptat.
6. Contra els actes i els acords del Consell Regulador subjectes al dret administratiu es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en el termini i amb els requisits que estableix la normativa que regula el procediment administratiu.
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7. L’estructura interna i el funcionament del Consell Regulador s’han de regir per principis democràtics.
8. L’àmbit de competència del Consell Regulador està determinat:
a) Quant al territori, per la zona de producció i elaboració.
b) Pel que fa als productes, els destinats a Vi de la Terra Mallorca en qualsevol de les fases de producció, elaboració, envasament,
emmagatzematge i circulació.
c) Pel que fa als subjectes, per les persones físiques o jurídiques, o l’agrupació d’aquestes persones, inscrites en qualsevol dels
censos.

Article 2
Finalitats i funcions
1. La finalitat del Consell Regulador és la representació, la defensa i la promoció del Vi de la Terra Mallorca.
2. D’acord amb el Decret 49/2004 i amb la resta de normativa que hi sigui aplicable, el Consell Regulador exerceix les funcions següents:
a) Proposar les possibles modificacions del Reglament al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
b) Vetlar pel prestigi i el foment del Vi de la Terra Mallorca.
c) Orientar la producció i la qualitat dels vins emparats, promocionar els vins emparats i informar els consumidors sobre el Vi de la
Terra Mallorca, en particular, sobre les seves característiques específiques de qualitat.
d) Vetlar pel compliment d’aquest Reglament i del plec de condicions, i denunciar qualsevol ús incorrecte que se’n faci davant els
òrgans administratius i jurisdiccionals competents.
e) Gestionar els censos que estableix aquest Reglament.
f) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals d’inscrits del Vi de la Terra Mallorca.
g) Establir els requisits mínims de control a què s’ha de sotmetre cada operador inscrit en les fases de producció, elaboració,
envasament, emmagatzematge i comercialització del producte emparat i, si escau, els requisits mínims de control per a la concessió
inicial i per al manteniment de la certificació.
h) Establir els requisits que ha de complir l’etiquetatge dels productes emparats en relació amb els aspectes relacionats amb el Vi de
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la Terra Mallorca.
i) Establir, si escau, per a cada campanya, d’acord amb criteris de defensa i millora de la qualitat, i dins els límits màxims fixats per
aquest Reglament, els rendiments, els límits màxims de producció o transformació o qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que
pugui influir en aquests processos, de conformitat amb les normes reguladores de la matèria.
j) Expedir, si escau, els certificats, els precintes, les contraetiquetes i els números de control.
k) Elaborar les estadístiques de producció, elaboració i comercialització dels productes emparats, i qualsevol altra informació que
sigui requerida, i comunicar aquesta informació a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
l) Establir i gestionar les quotes obligatòries per finançar el Consell Regulador, d’acord amb el que disposa aquest Reglament.
m) Elaborar els pressuposts i les memòries que s’han d’aprovar en la forma que determina la normativa aplicable.
n) Elaborar anualment una memòria de les activitats que s’han dut a terme i de la gestió econòmica del patrimoni, practicar la
liquidació del pressupost de l’exercici anterior dins el primer semestre i elaborar el pressupost corrent d’ingressos i despeses, abans
d’acabar el primer trimestre de l’any. Aquests documents han de ser aprovats pel Ple i tramesos a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca en un termini màxim de trenta dies comptadors des de l’aprovació.
o) Col·laborar amb la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en particular, en el manteniment dels censos públics oficials i
amb els organismes oficials de control.
p) Vetlar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció i elaboració.
q) Exercir les competències que li atribueixin les administracions públiques mitjançant delegació o encàrrec de gestió.
3. Les funcions que especifica l’apartat 2 són considerades obligacions en els termes que estableix la normativa aplicable.
4. El Consell Regulador ha d’adoptar els mecanismes necessaris que garanteixin l’origen i la qualitat dels productes i els processos de
producció, elaboració, emmagatzematge, envasament, etiquetatge i comercialització.
Article 3
Composició del Consell Regulador
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1. Els òrgans del Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca són:
a) El ple
b) El president
c) El vicepresident
d) El secretari
e) Les comissions permanents
2. El procediment per elegir els titulars d’aquests òrgans és el que estableix el Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el
procés electoral per a la renovació dels membres dels consells de les denominacions de qualitat agroalimentària.
3. El Consell Regulador, per a les funcions que té encomanades, ha de disposar del personal o els serveis necessaris, la direcció dels quals
recau en la persona que designi el Ple.
4. Per dur a terme les seves activitats, el Consell Regulador pot disposar de personal contractat en règim de dret laboral, sempre que tengui
dotació aprovada per a aquest concepte en el pressupost.
5. Els membres i el personal del Consell Regulador estan obligats a guardar confidencialitat absoluta respecte de la informació i les dades que
recullin i coneguin en el curs de les activitats pròpies.
Article 4
El Ple del Consell Regulador
1. El Ple del Consell Regulador està format per:
a) Un president, designat pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
b) Un vicepresident, designat pel conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
c) Quatre vocals en representació del sector vitícola, triats per les persones inscrites en el Cens de vinyes en producció.
d) Quatre vocals en representació del sector vinícola, triats per les persones inscrites en el Cens de cellers.
e) Dos vocals tècnics amb coneixements de viticultura i d’enologia, amb veu però sense vot, designats pel conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
2. Els vocals electes del Ple del Consell Regulador s’elegeixen per sufragi lliure, directe, igualitari i secret entre tots els membres inscrits en
els diferents censos que gestiona el Consell Regulador amb activitat, d’acord amb el que estableix el Decret 139/2002.
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3. Una mateixa persona física o jurídica no pot tenir representació doble en el Ple del Consell Regulador, ni directament ni per mitjà de
firmes, filials o socis de la mateixa empresa.
4. Per a cada un dels càrrecs de vocal del Consell Regulador s’ha de designar un suplent, elegit de la mateixa manera que el titular.
5. Les vocalies s’han de renovar cada quatre anys. Els vocals poden ser reelegits.
6. En cas de cessament d’un vocal per qualsevol causa, ha de ser substituït pel seu suplent, si bé el mandat del nou vocal només durarà fins
que es faci la primera renovació del Ple del Consell Regulador.
7. El termini per a la presa de possessió dels vocals és, com a màxim, d’un mes comptador des de la data de la designació.
8. S’ha de donar de baixa del Ple del Consell Regulador qualsevol membre que, durant el període de vigència del seu càrrec, sigui sancionat,
tant si ho és personalment com si ho és la firma a la qual pertany, per la comissió d’una infracció greu en les matèries que regula aquest
Reglament.
9. També és motiu de baixa no assistir injustificadament a tres sessions consecutives o a cinc d’alternes, donar-se de baixa en els censos o
deixar d’estar vinculat al sector que representa.
10. El Ple del Consell Regulador s’ha de reunir quan el convoqui el president, per iniciativa pròpia o bé a petició de la meitat dels vocals,
com a mínim una vegada cada trimestre.
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11. Les sessions del Ple del Consell Regulador es regeixen pel que s’estableix a continuació:
a) S’han de convocar mitjançant una comunicació personal als membres per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància de la
recepció d’aquesta comunicació, amb almenys vuit dies d’antelació.
b) La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia de la sessió, en la qual no es poden tractar més assumptes que els que
s’assenyalin prèviament, llevat que hi siguin presents tots els membres del Ple i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria.
c) Per incloure en l’ordre del dia un assumpte determinat, n’hi ha prou que ho sol·liciti un vocal amb vuit dies d’antelació com a
mínim.
d) En cas de necessitat i quan ho requereixi la urgència de l’assumpte, segons el parer del president o de la meitat dels vocals, s’han
de citar els vocals de la manera establerta en la lletra a amb 48 hores d’antelació com a mínim.
e) Perquè la constitució de la sessió sigui vàlida, és necessària la presència del president i del secretari o, si escau, dels qui els
substitueixin, i més de la meitat dels membres del Ple.
f) Quan un titular no pugui assistir a la sessió ho ha de notificar al seu suplent, perquè el substitueixi, i al president o al secretari del
Consell Regulador.
g) Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents amb dret a vot. El president té dret al vot de qualitat. Les
propostes de modificació del plec de condicions o de modificació d’aquest Reglament necessiten l’aprovació de les dues terceres
parts dels membres amb dret a vot.
h) Els assistents a les sessions estan obligats a conservar el secret de les deliberacions i a no fer ús de la informació de tercers a la
qual tenguin accés.
12. Són funcions del Ple del Consell Regulador:
a) Gestionar el Vi de la Terra Mallorca.
b) Aprovar el manual de qualitat de Vi de la Terra Mallorca i trametre’l a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
c) Aprovar el pressupost corrent d’ingressos i despeses.
d) Aprovar la memòria anual de les activitats que s’han dut a terme.
e) Aprovar la memòria de la gestió econòmica i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior.
f) Elevar la proposta de president i vicepresident al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
g) Aprovar, si escau, el reglament d’organització i funcionament del Consell Regulador.
h) Exercir totes les funcions no assignades a un altre òrgan del Consell Regulador.
Article 5
El president del Consell Regulador
1. El president del Consell Regulador exerceix la representació legal del Consell Regulador i presideix l’òrgan col·legiat.
2. Són funcions del president:
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a) Representar el Consell Regulador. Pot delegar aquesta representació de manera expressa en un membre del Consell Regulador en
els casos que sigui necessari.
b) Administrar els ingressos i els fons del Consell Regulador i ordenar els pagaments corresponents, de conformitat amb els acords
del Ple.
c) Convocar i presidir les sessions del Ple del Consell Regulador, fixar-ne l’ordre del dia, sotmetre a la decisió d’aquest els assumptes
de la seva competència i executar els acords adoptats.
d) Contractar, suspendre o renovar el personal del Consell Regulador, amb l’autorització prèvia del Ple.
e) Organitzar i dirigir els serveis del Consell Regulador.
f) Informar la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de les incidències que s’esdevinguin en la producció i en el mercat.
g) Trametre a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia els acords que adopti el Ple, per al compliment general, en virtut de les
atribucions que li confereix aquest Reglament, i també els que, per la seva importància, estimi que la Direcció General ha de
conèixer.
h) Exercir qualsevol altra funció que el Ple del Consell Regulador acordi o que li encomanin les administracions públiques, en
l’àmbit de les competències respectives.
3. El president exerceix el mandat durant quatre anys i pot ser reelegit per un període de quatre anys més.
4. El president cessa:
a) En expirar el termini del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada el Ple n’accepta la dimissió.
c) Per decisió motivada del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
5. En cas de cessament o defunció del president, el Ple del Consell Regulador, en el termini d’un mes, ha de proposar un candidat per a la
presidència al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. La durada del mandat del nou president s’estén únicament fins que es dugui a
terme la primera renovació del Ple.
Article 6
El vicepresident del Consell Regulador
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1. Són funcions del vicepresident:
a) Assistir a les reunions del Ple del Consell Regulador, amb veu però sense vot. Té dret a vot quan exerceixi de president.
b) Col·laborar en el desenvolupament de les funcions del president.
c) Exercir les funcions que el president expressament li delegui.
d) Substituir el president en els casos de vacant, absència o malaltia.
2. El vicepresident exerceix el mandat durant quatre anys i pot ser reelegit per un període de quatre anys més.
3. El vicepresident cessa:
a) En expirar el termini del seu mandat.
b) A petició pròpia, una vegada el Ple n’accepta la dimissió.
c) Per decisió motivada del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a proposta del Ple.
4. En cas de cessament o defunció del vicepresident, el Ple del Consell Regulador, en el termini d’un mes, ha de proposar un candidat per a la
vicepresidència al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. La durada del mandat del nou vicepresident s’estén únicament fins que es
dugui a terme la primera renovació del Ple.
Article 7
El secretari
El Consell Regulador ha de disposar d’un secretari designat pel Ple, a proposta del president, de qui depèn directament.
Li corresponen la direcció, la gestió i la coordinació general tècnica i administrativa dels òrgans, els serveis i les dependències del Consell
Regulador; a més, exerceix les funcions següents:
a) Dirigir i gestionar el personal al servei del Consell Regulador.
b) Redactar l’avantprojecte del pressupost i la memòria anual d’activitats.
c) Actuar com a secretari del Ple, amb veu però sense vot.
d) Vetlar pel compliment de la normativa vigent, i advertir de qualsevol desviació que es pugui produir.
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e) Convocar, per ordre del president, les sessions del Ple.
f) Expedir els certificats a requeriment de les autoritats competents o a petició motivada de les persones interessades.
g) Complir les ordres que rebi del president, d’acord amb el Reglament, el manual de qualitat i la normativa vigent.
h) Exercir qualsevol altra funció que li atribueixin la normativa vigent o el manual de qualitat.
Article 8
La Comissió Permanent
1. Per resoldre qüestions de tràmit i en els casos en què s’estimi necessari, el Ple del Consell Regulador pot constituir una Comissió
Permanent, que estarà formada pel president i dos vocals titulars, un del sector viticultor i un altre del sector vinicultor, designats pel Ple del
Consell Regulador.
2. En la sessió en què s’acordi la constitució d’aquesta Comissió Permanent s’han de designar els membres que la formen i també s’han
d’acordar les missions específiques que li corresponen i les funcions que ha d’exercir. Tots els acords que es prenguin en la comissió
permanent s’han de comunicar al Ple del Consell en la primera reunió que es dugui a terme.

TÍTOL II
CENSOS
Article 9
Els censos
1. El Consell Regulador ha de gestionar els censos següents:
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a) Cens de vinyes en producció
b) Cens de cellers d’elaboració
c) Cens de cellers d’emmagatzemament
d) Cens de cellers embotelladors
e) Cens de vinyes experimentals
2. Les comunicacions d’inscripció en els censos, en impresos normalitzats i en els formats establerts, s’han d’adreçar al Consell Regulador
acompanyats de la documentació que requereixi el manual de qualitat.
3. El Consell Regulador, per inscriure els operadors en els censos, ha de dur a terme els actes necessaris per comprovar les dades indicades en
les sol·licituds d’inscripció en virtut de les quals hagi de resoldre.
4. El Consell Regulador ha de denegar les sol·licituds que no s’ajustin als preceptes del Reglament o als acords adoptats pel Consell
Regulador, sobre condicions complementàries de caràcter tècnic que hagin de complir les vinyes i les instal·lacions.
5. En el cas que el sol·licitant no estigui d’acord amb la resolució relativa a la inscripció en el cens, pot interposar un recurs d’alçada davant
el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
6. Per a la vigència de les inscripcions és indispensable complir, en tot moment, els requisits que estableixen aquest títol, el plec de
condicions i el manual de qualitat i procediments, i comunicar qualsevol variació que es produeixi en les dades subministrades en la
inscripció inicial.
7. La inscripció en aquests censos no eximeix de l’obligació d’inscriure’s en qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.
Article 10
Cens de vinyes en producció
1. En el Cens de vinyes en producció únicament es poden inscriure les plantacions situades a la zona de producció, inscrites prèviament en el
Registre vitícola de les Illes Balears, el raïm de les quals es pugui destinar a elaborar els vins protegits.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de qualitat i, en especial, els documents que justifiquen la inscripció en el
Registre vitícola de les Illes Balears.
3. El Consell Regulador ha de facilitar a les persones físiques o jurídiques inscrites en el Cens de vinyes en producció un document o una
cartilla de viticultor en què s’expressi la superfície de les vinyes inscrites, amb la separació de les varietats, i també la producció màxima
admissible per a cada campanya. Es poden establir altres dades que es considerin necessàries per identificar i controlar millor les vinyes.
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Article 11
Cens de cellers d’elaboració
1. S’han d’inscriure en el Cens de cellers d’elaboració tots els cellers situats a la zona d’elaboració que elaborin vins que puguin optar a
utilitzar la indicació Vi de la Terra Mallorca i que compleixin tots els requisits que estipulen el plec de condicions, el Reglament i el manual
de qualitat.
2. En la inscripció han de figurar les dades que estableixi el manual de qualitat de la indicació.
Article 12
Cens de cellers d’emmagatzemament
1. En el Cens de cellers d’emmagatzemament hi han de figurar tots els cellers situats als municipis de la indicació geogràfica que es dediquen
a emmagatzemar vins no envasats que puguin optar a ser comercialitzats com a Vi de la Terra Mallorca i que compleixin tots els requisits que
estableixen el plec de condicions, el Reglament i el manual de qualitat.
2. En la inscripció hi han de figurar les dades que estableixi el manual de qualitat.
Article 13
Cens de cellers embotelladors
1. En el Cens d’embotelladors s’han d’inscriure tots els establiments situats als municipis de la indicació que es dediquin a embotellar Vi de
la Terra Mallorca.
2. En la inscripció hi han de figurar les dades que estableixi el manual de qualitat.
Article 14
Cens de vinyes experimentals
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En el Cens de vinyes experimentals es poden inscriure les plantacions situades a la zona de producció de Vi de la Terra Mallorca, inscrites
prèviament en el Registre vitícola de les Illes Balears, en què els productors tenguin plantades varietats experimentals.
Article 15
Vigència dels censos
1. Per a la vigència de les inscripcions en els censos és indispensable complir en tot moment els requisits que estableixen aquest Reglament,
el plec de condicions i els acords del Consell Regulador.
2. L’operador ha de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en la inscripció. En el cas que
aquestes dades afectin la certificació, cal un informe favorable de l’entitat de certificació, que s’ha de lliurar al Consell Regulador.
3. El Consell Regulador pot revocar les inscripcions quan els titulars no s’atenguin als preceptes que s’estableixin.
4. El Consell Regulador ha de comprovar periòdicament l’exactitud de les inscripcions i ha d’adoptar les mesures adequades per assegurar
que es compleixen els preceptes aplicables.
5. Les inscripcions en els diferents censos s’han de renovar cada quatre anys en la forma que determini el Consell Regulador.
6. Les inscripcions i les baixes en els censos són voluntàries.

TÍTOL III
DRETS I OBLIGACIONS
Article 16
Titulars dels drets i de les obligacions
1. Només les persones físiques o jurídiques que tenguin inscrites vinyes o instal·lacions en els censos poden produir raïm destinat a elaborar
vins de la Terra Mallorca i a elaborar, envellir, emmagatzemar a granel o embotellar vins protegits.
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2. Només es pot aplicar la denominació Vi de la Terra Mallorca als vins procedents de vinyes i establiments inscrits en els censos
corresponents, produïts i elaborats d’acord amb les normes que estableixin el plec de condicions i aquest Reglament, i que compleixin les
característiques analítiques i organolèptiques pròpies que els caracteritzen.
3. Únicament els operadors certificats per una entitat de certificació poden comercialitzar Vi de la Terra Mallorca.
4. El dret a l’ús de la denominació Vi de la Terra Mallorca mitjançant propaganda, publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu de les
firmes inscrites en els censos que preveuen les lletres b, c i d de l’article 9.1 i per als vins protegits com a Vi de la Terra Mallorca.
5. Les persones inscrites en els censos estan obligades a complir les disposicions d’aquest Reglament, els acords del Consell Regulador i les
normes i els acords que, en l’àmbit de les seves competències, dictin les autoritats competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’Estat espanyol i la Unió Europea.
6. Les persones inscrites en els censos estan obligades a satisfer les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador.
7. Per exercir qualsevol dret que estableix aquest Reglament o per beneficiar-se dels serveis del Consell Regulador, les persones titulars de
plantacions o instal·lacions inscrites han d’estar al dia del pagament de les seves obligacions econòmiques amb el Consell Regulador.
8. El Consell Regulador ha de comunicar a la Direcció General d’Agricultura i Pesca els acords que afectin els drets i les obligacions de les
persones inscrites.
Article 17
Activitats permeses i prohibides
1. Als cellers inscrits en els censos del Consell Regulador que preveu aquest Reglament només es poden elaborar, emmagatzemar o
manipular raïms, mosts o vins obtinguts de raïm que procedeixi de superfícies vitícoles inscrites en el Cens de vinyes en producció.
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2. Això no obstant, el Consell Regulador pot autoritzar els cellers per rebre el raïm i elaborar, embotellar, sotmetre a criança i emmagatzemar
vins elaborats amb raïm de la zona de producció que no procedeixi de vinyes inscrites, sempre que aquestes operacions, i també la
manipulació i l’emmagatzematge dels productes obtinguts, es facin separadament dels que optin a ser emparats amb Vi de la Terra Mallorca i
sempre que se’n garanteixi la traçabilitat. L’entrada d’aquest raïm s’ha de comunicar al Consell Regulador amb vint-i-quatre hores
d’antelació.
3. El Consell Regulador pot autoritzar els cellers inscrits en els censos, excepcionalment i amb l’informe tècnic favorable, a emmagatzemar
vins embotellats, etiquetats i precintats no originaris de la comarca i envasats en cellers no inscrits en els censos esmentats. Les condicions
per poder autoritzar l’activitat que es descriu en aquest apartat, en particular les d’identificació i de traçabilitat, s’han d’establir en el sistema
de qualitat del celler.
Article 18
Identificació dels cellers
1. El Consell Regulador ha d’adoptar i registrar un logotip com a símbol de la Indicació Geogràfica.
2. El Consell Regulador pot obligar que figuri una placa identificativa que reprodueixi el logotip del Vi de la Terra Mallorca a l’exterior dels
cellers inscrits, i en un lloc destacat.
Article 19
Normes de campanya
1. Els vins emparats amb Vi de la Terra Mallorca han d’haver superat les proves fisicoquímiques i sensorials que estableix el plec de
condicions.
2. El Consell Regulador pot fixar per a cada campanya i per a cada firma inscrita en el Cens de cellers d’elaboració les quantitats de cada
tipus de vi que poden ser expedits i emparats amb Vi de la Terra Mallorca, d’acord amb les quantitats de raïm adquirides, les existències de
campanyes anteriors i les adquisicions de vins o mosts a altres firmes inscrites.
Article 20
Desclassificació
1. Qualsevol raïm, most o vi que presenti defectes o alteracions sensibles o que s’hagi produït o elaborat incomplint els preceptes del plec de
condicions, d’aquest Reglament, del Manual de qualitat o de la legislació vigent, comporta la pèrdua del dret d’ús de Vi de la Terra Mallorca.
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2. Així mateix, també perd el dret d’ús de Vi de la Terra Mallorca qualsevol producte obtingut a partir d’una barreja amb un altre que no
compleixi les característiques per ser emparat amb Vi de la Terra Mallorca.
3. El viticultor o el vinicultor ha de desclassificar qualsevol raïm, most o vi que no compleixi les característiques per ser emparat amb Vi de
la Terra Mallorca, en qualsevol fase de producció, elaboració, envelliment o comercialització, i ho ha de comunicar al Consell Regulador,
d’acord amb el que estableixi el manual de qualitat. A partir d’aquest moment, el vi ha de romandre identificat sota la supervisió d’aquest
òrgan en envasos independents i retolats degudament.
Article 21
Etiquetatge i envasament
1. En l’etiquetatge dels vins envasats hi ha de figurar el nom de Vi de la Terra Mallorca, de manera destacada i d’acord amb la legislació
aplicable.
2. L’envàs en què s’expedeixin els vins envasats per al consum ha d’anar proveït d’un número de control assignat pel Consell Regulador, que
ha de ser col·locat en el mateix establiment de manera que no permeti una segona utilització.
3. Els vins emparats amb Vi de la Terra Mallorca s’han de comercialitzar en envasos que no en perjudiquin ni la qualitat ni el prestigi.
4. Els operadors inscrits han de comunicar al Consell Regulador els models d’etiquetatge dels vins acollits que vulguin utilitzar, a l’efecte de
comprovar que no indueixen a confusió i que no desprestigien el Vi de la Terra Mallorca. El Consell Regulador ha d’elaborar un cens dels
etiquetatges de cada operador.
5. Les marques, els noms comercials, els símbols, les llegendes publicitàries o qualsevol tipus de propaganda aplicats als vins emparats no
poden ser utilitzats en la comercialització d’altres vins si indueixen a confusió, ni tan sols pels mateixos titulars.
6. Els vins emparats amb Vi de la Terra Mallorca s’han d’envasar exclusivament en els establiments inscrits en els censos. En cas contrari,
perden el dret a usar la menció Vi de la Terra Mallorca.
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7. L’etiquetatge sols es pot fer dins les empreses que estiguin en els censos que estableix l’article 9.1.
8. El mateix dia que s’etiqueten els envasos, els operadors han d’anotar en els registres vitivinícoles de l’establiment la numeració oficial de
control assignada a cada partida.
Article 22
Expedició de productes
1. Les expedicions de raïm, most, vi o qualsevol altre producte del raïm o subproducte de la vinificació que tengui lloc entre les firmes
inscrites, fins i tot les que pertanyen a la mateixa raó social, s’han d’acompanyar de la documentació que disposi el manual de qualitat.
2. El punt anterior és exigible també en el cas d’expedició de raïm, most, vi o qualsevol altre producte del raïm o subproducte de la
vinificació que tengui lloc d’una firma inscrita a una de no inscrita.
3. El transport de vins a granel emparats amb Vi de la Terra Mallorca o amb dret a estar emparats que es faci entre cellers inscrits ha
d’incloure el document d’acompanyament per a productes vitivinícoles visat, abans del transport, pel Consell Regulador.
Article 23
Requisits per a la comercialització
1. No es pot destinar a Vi de la Terra Mallorca cap partida de raïm, most o vi que per qualsevol causa presenti defectes o alteracions sensibles
o en la producció de la qual s’hagin incomplert els preceptes del plec de condicions, d’aquest Reglament, del manual de qualitat o de la
legislació vigent.
2. Per garantir-ne la qualitat, tots els vins de la Terra Mallorca destinats a la comercialització final s’han d’expedir envasats.
3. Els vins emparats s’han d’envasar exclusivament en els cellers inscrits en el Cens d’embotelladors que estableix aquest Reglament.
4. Els vins emparats únicament poden circular i ser expedits pels cellers inscrits, en uns tipus d’envasos que no en perjudiquin la qualitat ni el
prestigi.
5. El titular de l’establiment embotellador és el responsable que els vins que posa al mercat com a Vi de la Terra Mallorca compleixen totes
les exigències del plec de condicions i d’aquest Reglament, i, en particular, les que es refereixen a l’origen i les característiques químiques i
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organolèptiques.
6. L’establiment ha de disposar d’un sistema d’autocontrol que acrediti que tots els vins que vol posar al mercat emparats amb Vi de la Terra
Mallorca compleixen les exigències que estableixen el plec de condicions i aquest Reglament.
7. Els vins s’han de sotmetre a les anàlisis químiques necessàries per garantir que s’ajusten als paràmetres i a les característiques definits en
el plec de condicions. Els cellers han de conservar les dades analítiques de cadascuna de les partides durant els quatre anys següents a la
comercialització.
8. L’establiment pot dur a terme les anàlisis amb mitjans propis, però els resultats sempre s’han de registrar en un document que inclogui la
identificació del lot. Segons els resultats, hi haurà una valoració de si el lot és apte o no per ser comercialitzat com a Vi de la Terra Mallorca.
Article 24
Obligacions dels operadors inscrits en els censos
1. Els operadors inscrits en els censos del Vi de la Terra Mallorca tenen les obligacions següents:
a) Els operadors que elaborin, emmagatzemin a l’engròs o envasin vi com a 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 la
comercialització.
b) Han de dur un sistema d’autocontrol que permeti identificar tots els productes de l’establiment i garantir-ne la traçabilitat.
c) Han d’identificar els vins destinats a Vi de la Terra Mallorca i separar-los físicament d’altres presents a l’establiment. La
identificació consisteix en una numeració i retolació dels recipients o els dipòsits, que s’ha de relacionar en la comptabilitat de
l’establiment.
d) Els elaboradors i els embotelladors han de disposar de les proves documentals que acreditin que totes les partides de vi que posen
al mercat sota la denominació Vi de la Terra Mallorca compleixen tots els requisits del plec de condicions.
e) Han de dur a terme les comunicacions i les declaracions que els corresponguin, en la forma i en els terminis establerts.
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2. Els productors han de presentar la Cartilla de productor en el moment del lliurament del raïm als establiments, perquè es pugui destinar a
elaborar Vi de la Terra Mallorca. El Consell Regulador pot acordar la substitució de la Cartilla de productor per un altre document o mitjà
tècnic de control que permeti acreditar l’origen, la quantitat i la destinació del raïm produït per cada productor.
3. El titular del celler o de la planta d’embotellament de Vi de la Terra Mallorca és responsable que el vi que comercialitza sota aquesta
indicació compleixi totes les exigències del plec de condicions i, en particular, les que fan referència a l’origen, les varietats del raïm utilitzat,
els requisits de producció i elaboració i les característiques químiques i sensorials.
4. Els operadors han d’adoptar, en qualsevol fase de producció, recepció, emmagatzematge, elaboració, envasament o comercialització, les
mesures adequades per evitar la comercialització de vi, destinat a Vi de la Terra Mallorca, que no compleixi els requisits o les característiques
necessaris, i han d’identificar els productes que no es poden destinar a Vi de la Terra Mallorca.
5. Perquè siguin vigents les inscripcions en els censos respectius és imprescindible complir els requisits que estableix aquest Reglament. Els
inscrits han de comunicar al Consell Regulador qualsevol variació de les dades subministrades en el moment de la inscripció.
6. Les persones físiques o jurídiques inscrites en els censos respectius estan obligades a complir les obligacions d’aquest Reglament, els
acords del Consell Regulador i les decisions de l’entitat de certificació i de les autoritats competents en matèria d’indicacions geogràfiques
protegides. A més, estan obligades a pagar les quotes que estableixi el Consell Regulador.
Article 25
Declaracions
1. Per controlar la producció, l’elaboració i les existències, i també la qualitat i l’origen dels vins, els titulars de vinyes, de cellers i
d’embotelladors inscrits en els censos estan obligats a presentar al Consell Regulador les declaracions següents, d’acord amb el manual de
qualitat:
a) Els inscrits en el Cens de vinyes en producció, un cop acabada la verema i en tot cas abans del 30 de novembre de cada any, han
de presentar la declaració de la collita obtinguda a cadascuna de les parcel·les de vinya inscrites, en la qual s’ha d’indicar la
destinació del raïm i, en cas de vendre’l, el nom de la persona compradora. Si es produeixen diferents varietats de raïm, s’ha de
declarar la quantitat de cadascuna. Les agrupacions de viticultors poden tramitar en un sol document aquesta declaració, a la qual han
d’adjuntar una llista amb el nom, les quantitats i altres dades corresponents a cada soci.
b) Abans del 30 de novembre, els inscrits en el Cens de cellers d’elaboració han de declarar la quantitat de vi obtinguda i n’han
d’especificar els diversos tipus que elaborin; a més, han de declarar la quantitat de raïm utilitzat i identificar les varietats de raïm, el
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viticultor i el polígon i la parcel·la de procedència.
c) Abans del 30 de gener, els cellers han de presentar al Consell Regulador una declaració d’existències i comercialització.
d) Per facilitar el control del producte emparat amb Vi de la Terra Mallorca, les firmes inscrites en els censos de cellers d’elaboració,
d’embotelladors i d’emmagatzemament han de presentar les 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. El Consell Regulador pot fer auditories i assajos, i prendre mostres per comprovar la veracitat de la documentació presentada.
3. D’acord amb la legislació vigent, les declaracions a què es refereix 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 assenyalades en els apartats anteriors són independents de les obligacions que la legislació aplicable estableix amb
caràcter general per al sector vitivinícola.

TÍTOL IV
FINANÇAMENT
Article 26
Finançament
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1. El Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca es finança amb els recursos següents:
a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d’aquest.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries que acordi el Ple segons les necessitats pressupostàries. Les quotes, les han d’abonar les
persones inscrites en els censos del Consell Regulador.
c) Les subvencions.
d) Les indemnitzacions, les donacions i els llegats de qualsevol tipus que li siguin atribuïts i que siguin acceptats pel Ple.
e) Els imports recaptats per la prestació de serveis, tant si són de creació pròpia com a conseqüència de delegació o convinguts o
concertats amb entitats públiques o privades.
f) Els provinents de les exaccions i els beneficis fiscals que s’estableixin.
g) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris.
2. Les quotes aprovades pel Ple del Consell Regulador són públiques i han d’estar publicades o almenys exposades en les oficines del Consell
Regulador.
3. La Direcció General d’Agricultura i Pesca, a iniciativa pròpia o a petició del Ple del Consell Regulador, pot exigir una auditoria de
comptes del Consell Regulador, que s’ha de dur a terme sota les directrius de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 27
Règim comptable
1. El Consell Regulador ha de dur la comptabilitat, que s’ha de regir pels principis de veracitat, exactitud, responsabilitat i publicitat.
2. La gestió econòmica s’ha de fer mitjançant un pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb una vigència que coincideixi amb l’any
natural. En el pressupost s’han d’incloure els recursos econòmics per atendre les obligacions derivades del funcionament normal i els
ingressos suficients.
3. Els comptes del Consell Regulador estan sotmesos al control i a la fiscalització de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

TÍTOL V
SISTEMA DE CERTIFICACIÓ
Article 28
Entitats de certificació
1. Poden dur a terme el control i la certificació del Vi de la Terra Mallorca les entitats de certificació acreditades d’acord amb la norma
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ISO/IEC17065:2012 i autoritzades per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
2. El Consell Regulador s’ha d’acreditar d’acord amb la norma ISO/IEC17065:2012 per certificar els productes com a Vi de la Terra
Mallorca.
3. La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha de publicar a la web del Govern la llista d’entitats de certificació autoritzades en relació
amb el Vi de la Terra Mallorca, que té caràcter públic i informatiu.
4. L’entitat de certificació ha de disposar d’un manual de qualitat en el qual ha de reflectir la seva política de qualitat, els procediments i les
pautes d’actuació específiques en la certificació del Vi de la Terra Mallorca.
5. L’entitat de certificació ha de fer públiques les tarifes que aplica per a cadascun dels seus serveis.
6. L’entitat de certificació ha de conservar els expedients, la documentació i les dades dels controls efectuats i de les certificacions emeses, a
disposició de l’autoritat competent, durant un termini de sis anys.
Article 29
Procés de certificació
1. Els operadors inscrits en els censos que estableix aquest Reglament, per poder comercialitzar vi com a Vi de la Terra Mallorca, han
d’acreditar que disposen del certificat adequat signat per l’entitat de certificació.
2. Les entitats de certificació autoritzades han de disposar de la llista actualitzada d’operadors qualificats per comercialitzar vi com a Vi de la
Terra Mallorca.
3. Les despeses de certificació són a càrrec dels operadors que contractin el servei.
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4. Les entitats de certificació han de dur a terme les actuacions següents per a la certificació:
a) Controlar les característiques de la vinya i el sistema de producció. En particular, s’han de comprovar les varietats i les pràctiques
de cultiu.
b) Verificar que el volum de cada tipus de vi comercialitzat està justificat d’acord amb les quantitats de raïm adquirit.
c) Efectuar controls de les instal·lacions on s’emmagatzemin o es manipulin productes, i sol·licitar els llibres de registre, en suport
digital o en paper, els documents d’acompanyament i la resta de documentació. Tota la documentació ha d’estar disponible per a
l’entitat de certificació.
d) Efectuar controls periòdics sobre la matèria primera, el procés d’elaboració, l’envasament i l’etiquetatge, amb l’objectiu d’obtenir
garanties sobre la traçabilitat i el compliment de la resta d’exigències d’aquest Reglament.
e) Efectuar controls aleatoris i periòdics que permetin verificar la traçabilitat dels productes en procés d’elaboració, elaborats,
envasats o emmagatzemats i comercialitzats.
f) Informar trimestralment el Consell Regulador i la Direcció General de Agricultura i Ramaderia sobre els aspectes següents:
Operadors certificats.
Establiments suspesos de manera temporal o definitiva.
g) Emetre el certificat que acrediti el dret d’un operador a utilitzar el nom Vi de la Terra Mallorca per als vins que vulgui posar al
mercat.
h) Informar la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia sobre qualsevol circumstància de la qual tengui coneixement que pugui
representar una infracció administrativa.
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