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i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Disposició transitòria primera
Palma,a tretze de desembre de dos mil
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —Núm. 25654
Llei 12/2000 de 13 de desembre, de creació del Col.legi Oficial de
Fisioterapeutes de les Illes Balears.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

La Delegació de l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes a Balears, en
el termini de sis mesos, comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha
d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi que regulin:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat, condició que
permetrà participar a l’Assemblea Constituent del Col·legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea
Constituent, la qual es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els
diaris de major difusió d’aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
Correspon a l’Assemblea Constituent:
a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió dels responsables de la Delegació de
l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes a Balears.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als òrgans
col·legiats.
Disposició transitòria tercera

LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb
la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s’han d’exercitar
dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de desembre,
de col·legis professionals de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de col·legis
professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden
instar la majoria dels professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat
realitzada per la Delegació de l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes a
Balears.
La professió de fisioterapeuta s’ha consolidat com una professió independent
des de la creació de les escoles universitàries de fisioteràpia, desvinculades pel
Reial decret 2965/1980, de 12 de desembre, de les escoles de diplomats en
infermeria, dins les quals s’impartia com a especialitat.
L’Ordre ministerial d’Educació i Ciència de 28 de maig de 1986, homologà
les diferents titulacions que habilitaven per a la pràctica de la fisioteràpia i donà
la concepció unitària a les atribucions professionals dels fisioterapeutes.
En els darrers anys la professió de fisioterapeuta ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres col·lectius professionals
sanitaris. Així doncs, es considera oportuna i necessària la creació d’un col·legi
professional que integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de fisioterapeutes i coadjuvi en l’avanç de la millora
de la sanitat a l’àmbit de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears com una
corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per
al compliment de les seves finalitats.
L’estructura interna i el funcionament han de ser democràtics i s’ha de
regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desplegui legalment
o reglamentàriament, per aquesta llei de creació, pels seus propis estatuts, per la
resta de normativa interna i per totes aquelles que li siguin d’aplicació general o
subsidiària.
Article 2
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears agrupa als qui
tenen la titulació de diplomat en Fisioteràpia, d’acord amb el Reial decret 2965/
1980,de 12 de desembre, i amb les normes que el despleguen, els professionals
que tenen reconeguda l’especialitat de fisioteràpia en virtut del Decret de 26 de
juliol del 1957 i els professionals habilitats amb anterioritat a la promulgació del
decret esmentat per a l’exercici de la fisioteràpia.
Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb la certificació
de l’acta de l’Assemblea Constituent, s’han de remetre a l’òrgan competent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als efectes que
se’n pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears obtendrà la
capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.
Palma, a tretze de desembre de dos mil
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència,
Antoni Garcías Coll
— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA I PESCA
Núm. 25920
Decret 153/2000, de 15 de desembre, pel qual es crea el Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica.
Amb la finalitat d’aplicar i desenvolupar en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears les disposicions contingudes en el
Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de 24 de juny (DOCE núm.198, de 22
de juliol) sobre la producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes
agraris i alimentaris i d’acord amb l’article 5 del Reial decret 1852/1993, de 22
d’octubre (BOE núm. 283, de 26 de novembre), mitjançant Decret 99/1994, de
21 de setembre, (BOCAIB núm. 127, de 18 d’octubre de 1994), modificat pel
Decret 112/1994, de 22 de novembre, (BOCAIB núm. 151, de 10 de desembre
de 1994), el Govern Balear designà l’autoritat competent i l’autoritat de control
en aquesta matèria, creant el Consell d’Agricultura Ecològica de les Illes Balears
i regulant-ne la composició i les funcions.
Com a conseqüència d’haver assumit la comunitat autònoma competències
en matèria de defensa contra el frau i la qualitat agroalimentària, li correspon
adoptar en el seu àmbit territorial les mesures necessàries per tal d’evitar la
utilització fraudulenta de les indicacions regulades pel Reglament (CEE) 2092/
91 i les seves posteriors modificacions. Per a la consecució d’aquest objectiu es
considera necessària la creació d’un Consell amb una estructura que possibiliti
l’adequada separació entre el control i l’assessorament, formació i promoció, a
fi de donar compliment a la normativa europea EN 45011/ ISO 65 sobre criteris
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generals relatius als organismes de certificació que realitzen la certificació de
productes.
Per tot això, es considera convenient aprovar un nou decret que substitueixi
el que actualment és en vigor.
Per això, un cop realitzades les consultes prèvies amb el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a proposta del conseller d’Agricultura i
Pesca i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 15 de
desembre de 2000,
DECRET
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Àmbit d’aplicació
Les disposicions contingudes en el present Decret tenen per objecte
regular, en l’àmbit de les Illes Balears:
a).- La producció, elaboració i comercialització dels productes relacionats
en els apartats a) i b) de l’article 1 del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de
dia 24 de juny, sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els
productes agraris i alimentaris.
b).- Les matèries primeres autoritzades per a la producció i elaboració de
productes esmentats en la lletra anterior, en els casos en què l’autoritat de control
ho consideri necessari.
c).- Els instruments de foment, promoció i assessorament en matèria de
producció agrària ecològica.
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Article 5. Creació i funcions
1. Es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica com a òrgan
col·legiat i desconcentrat de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, exercirà les
funcions d’única autoritat de control en el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
2. El Consell tindrà les funcions següents:
a) Formular propostes i orientacions en matèria de producció agrària
ecològica, mitjançant informes adreçats a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
b) Proposar el logotip propi que haurà d’identificar els productes agraris
ecològics, el qual haurà de ser aprovat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Elaborar i proposar a l’autoritat competent modificacions i/o addicions
al Quadern general de normes de producció i elaboració i al present Decret.
d).- Aprovar el seu propi Reglament de règim intern.
e).- Aplicar les disposicions d’aquest Decret, les del Reglament de règim
intern i vetllar pel seu compliment.
f).- Donar suport tècnic per a l’elaboració d’estudis i execució de projectes
de reconversió productiva d’explotacions agràries i d’empreses agroalimentàries
que desitgin iniciar produccions o elaboracions de productes segons el sistema
d’agricultura ecològica, així com plans de millora i optimització dels processos
productius.
g).- Vetllar pel correcte ús de les indicacions d’identificació amb especial
atenció als punts finals de venda.
h).- Totes aquelles altres funcions que li pugui atribuir la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.
Article 6. Òrgans del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

Article 2. Indicacions protegides
1. Als efectes del que es disposa en el present Decret, s’entendrà que un
producte té indicacions referents al mètode ecològic de producció quan en el seu
etiquetatge, publicitat o documents comercials, el producte en qüestió o els seus
ingredients es caracteritzin per:
a).- Els noms «ecològic», «biològic», «orgànic», «biodinàmic», o bé els
seus respectius noms composts.
b).- Els prefixos «eco» i «bio», acompanyats o no del nom del producte,
dels seus ingredients o de la seva marca comercial.
c).- En general, qualsevol indicació o qualificatiu que permeti al consumidor entendre que el producte o els seus ingredients s’han obtingut d’acord amb
les normes de producció contingudes en els articles 6 i 7 i en els annexos I, II, III
i IV del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de dia 24 de juny, i en totes
aquelles disposicions que el complementin o desenvolupin.
2. Resta prohibida la utilització, en altres productes agraris i alimentaris,
d’altres noms, marques, expressions i signes que, per similitud fonètica o gràfica
amb els protegits, puguin induir a confondre’s amb els que són objecte d’aquesta
reglamentació, fins i tot en el cas que estiguin precedits per les expressions
“tipus”, “estil”, “gust” i altres anàlogues.
3. La utilització del vocable “bio” s’ajustarà, en qualsevol cas, al que
s’estableix en les normatives comunitària i estatal.
4. L’ús de les indicacions esmentades en el primer paràgraf d’aquest article
es realitzarà d’acord amb les directrius establertes per l’article 5è del Reglament
(CEE) 2092/91, del Consell, de dia 24 de juny.
5. Resta prohibida la producció o utilització d’organismes genèticament
modificats en la producció i transformació de productes agraris ecològics.
Article 3. Regles per a obtenir la certificació
Tots els operadors que desitgin utilitzar qualsevol de les indicacions
esmentades en l’article 2.1 del present Decret hauran de produir i/o elaborar els
seus productes d’acord amb les normes de producció establertes en els articles 6
i 7 del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de dia 24 de juny, i altres
disposicions complementàries referides al mateix objecte que siguin d’aplicació.
Article 4. Autoritat competent
La comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, exercirà, en l’àmbit de les seves competències, en el
territori de les Illes Balears, les funcions d’autoritat competent, d’acord amb el
que es disposa en els articles 8 i 9 del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell de
dia 24 de juny.
TÍTOL I
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

1. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica té com a òrgans de
govern la Junta Rectora, la Comissió Permanent i el President del Consell, que
exercirà les funcions de president de la Junta Rectora.
2. Així mateix, són òrgans executius del Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica, el Comitè de Qualificació i el Director Tècnic.
3. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica disposarà d’uns
serveis d’inspecció, uns serveis d’assessorament, formació i promoció i
administratius.
4. En el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica estaran
representats els operadors titulars d’empreses de producció, d’elaboració i
d’importació de productes ecològics sotmesos al control del Consell.
Article 7. Composició de la Junta Rectora
1. La Junta Rectora estarà integrada pels membres següents:
a) El president del Consell.
b) Cinc vocals en representació dels titulars d’explotacions de producció
(un representant dels productors d’Eivissa i Formentera, un representant dels
productors de Menorca i en el cas de Mallorca un per cada subsector de
producció).
c) Dos vocals en representació dels titulars d’empreses elaboradores.
d) Un vocal en representació dels titulars d’empreses importadores de
països tercers.
e) Dos representants de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
f) Un representant del Consell Insular de Menorca.
g) Un representant del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
h) Un vocal en representació de la Universitat de les Illes Balears, amb
coneixements d’agricultura ecològica.
i) Dos vocals en representació de les organitzacions professionals agràries.
j) Dos vocals en representació de les organitzacions ecologistes.
k) Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors.
l) Un vocal en representació de les empreses col·laboradores i els
comercialitzadors finals.
m) El director tècnic que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
2. Els vocals representants de la producció, de les empreses elaboradores
i de les empreses importadores i comercialitzadors finals seran elegits
democràticament, en cada subsector, pels operadors que estiguin sotmesos al
règim de control del Consell i d’entre ells, de la manera següent:
a) un productor en cada subsector en el cas de Mallorca
b) un representant dels productors inscrits de l’illa de Menorca
c) un representant dels productors inscrits de les illes d’Eivissa i Formentera
d) dos representants de les empreses elaboradores inscrites dins el territori
de la comunitat autònoma
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e) un representant de les empreses importadores de països tercers i
comercialitzadors finals inscrits dins el territori de la comunitat autònoma
3. Causarà baixa el vocal que durant el període de vigència del seu càrrec
sigui sancionat per infracció en les matèries que regula aquest Decret, bé
personalment o l’empresa a la qual representi.
4. Els vocals que representin organitzacions i/o persones jurídiques cessaran
al temps en què es revoqui o modifiqui la representació que exerceixen, i seran
substituïts pel nou representant que designi l’entitat.
5. Els vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits. El
sistema electoral i el procediment d’elecció seran establerts pel reglament de
règim intern, en el qual es regularà també l’elecció del president.
6. El conseller d’Agricultura i Pesca designarà els dos representants de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca que formaran part de la Junta i dos suplents.
7. El conseller d’Agricultura i Pesca nomenarà els vocals de la Junta
Rectora a què fa referència l’article 7.1, i el president del Consell, a proposta dels
vocals productors i elaboradors i d’entre els productors que figurin com a tals en
la relació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
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2. Les funcions de la Comissió Permanent seran aquelles funcions de gestió
ordinària que delegui la Junta Rectora amb la finalitat d’agilitar el funcionament
del Consell.
3. La Comissió Permanent es reunirà de forma ordinària una vegada al mes
i de forma extraordinària sempre que ho consideri necessari el president o
almenys dos dels seus membres.
Article 11. Funcions del president del Consell
1. Són funcions del president del Consell:
a)La representació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
b)La convocatòria i presidència de les sessions de la Junta Rectora, i la
direcció dels seus debats.
c)Totes aquelles altres que li puguin ser encomanades.
2. El president del Consell podrà delegar les seves funcions en un o més
membres de la Junta Rectora, en els termes i les circumstàncies que s’estableixin
en el Reglament de règim intern.

Article 8. Funcions de la Junta Rectora
Article 12. Composició i funcions del Comitè de Qualificació.
La Junta Rectora té les funcions següents:
1. El Comitè de Qualificació estarà format per:
a)Aprovar el Reglament de règim intern del Consell.
b)Aplicar les disposicions del present Decret, del Reglament de règim
intern i del Quadern general de normes de producció i elaboració, i vetllar pel seu
compliment
c)Proposar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca les modificacions a
aquest Decret.
d)Formular propostes i orientacions en matèria de producció agrària
ecològica, mitjançant informes adreçats a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
e)Promoure i tenir cura de les formes de venda que millor comuniquin al
consumidor i a la societat en general la tasca mediambiental dels agricultors i
ramaders titulars d’explotacions sotmeses al règim de control.
f)Elaborar i aprovar les propostes de pressupost i memòria anual i proposarles a la Conselleria d’Agricultura i Pesca perquè en faci la ratificació.
g)Avaluar la conformitat o disconformitat amb el règim de control dels
operadors de productes agroalimentaris ecològics, segons el que s’estableix en
els articles 9.9 i 10.3 del Reglament (CEE) 2092/91, previ informe vinculant del
Comitè de Qualificació.
h)Adoptar els acords oportuns en relació amb la compareixença del
Consell davant dels organismes públics i privats.
i)Adoptar els acords oportuns en relació amb l’assistència del Consell a
fires, congressos i altres esdeveniments nacionals i/o internacionals
j)Difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes de producció ecològica,
donant assessorament tècnic a les empreses que realitzin produccions ecològiques
o que vulguin iniciar aquesta activitat en els termes establerts per aquest Decret;
i donant suport a les activitats de les associacions de promoció de l’agricultura
ecològica.
k)Promoure el consum i la difusió dels productes agroalimentaris ecològics.
l)Donar suport a l’associacionisme entre els operadors i la constitució de
canals propis de comercialització.

- Un dels dos representants de la Conselleria d’Agricultura i Pesca en la
Junta Rectora, que actuarà com a president.
- Dos representants de la Conselleria d’Agricultura i Pesca i amb
coneixements qualificats en agricultura ecològica.
- El director tècnic del Consell amb veu però sense vot.
2. El Comitè de Qualificació informarà sobre la naturalesa i qualitat de la
producció, elaboració i comercialització dels productes relacionats als apartats
a) i b) de l’article 1 del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de dia 24 de juny.
3. Fixar el període de reconversió d’aquells operadors que iniciïn
produccions ecològiques en els termes establerts en el present Decret.
4. Adoptar les mesures previstes en els articles 9.9 i 10.3 del Reglament
(CEE) 2092/1991, del Consell de dia 24 de juny, en el cas de descobrir una
irregularitat o infracció.
5. Els seus acords es prendran per unanimitat; en el supòsit de no
aconseguir-la decidirà el director general de Desenvolupament Rural.
6. El Comitè emetrà informe sobre la conformitat o disconformitat amb el
règim de funcionament i control dels operadors de productes ecològics. Aquest
informe, que serà previ i vinculant, s’emetrà també abans d’imposar-se qualsevol
sanció als operadors.
L’informe en qüestió serà elevat a la Junta Rectora.
Expedirà les certificacions que avalin les produccions agràries ecològiques.
7. El funcionament del Comitè de Qualificació serà regulat pel Reglament
de règim intern del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. Els acords
del Comitè podran ser recorreguts en alçada davant l’Honorable Senyor Conseller
d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes des de la seva adopció o notificació.
8. En el supòsit que algun membre del Comitè de Qualificació no pugui
assistir a les seves reunions serà reemplaçat pel seu substitut que serà designat a
la vegada que els titulars i en les mateixes condicions.

Article 9. Sessions de la Junta Rectora
Article 13. Nomenament i funcions del director tècnic
1. La Junta Rectora, convocada pel president del Consell, o la persona en
qui delegui, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus
membres estableixin i, en qualsevol cas, almenys una vegada al trimestre.
2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària quan sigui convocada a aquest efecte pel president del Consell o a sol·licitud, almenys, d’un terç
dels seus membres.
3. El règim de funcionament de les sessions i el de la presa d’acords seran
establerts en el reglament d’ordre intern.
4. En cap cas no s’admetrà la delegació de vot. Els acords de la Junta
Rectora podran ser recorreguts en alçada davant l’Honorable Senyor Conseller
d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes des de la seva adopció o notificació.
5. Les minutes de les actes de les sessions de la Junta Rectora seran enviades
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en el termini de set dies hàbils a partir de
la data de la reunió.
Article 10. Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent estarà formada pel president del Consell, un
representant de les organitzacions de consumidors, un representant de les
organitzacions professionals agràries, un representant de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i un elaborador. El director tècnic assistirà a les reunions
amb veu però sense vot.

1. El director tècnic del Consell serà nomenat pel conseller d’Agricultura
i Pesca, a proposta de la Junta Rectora.
2. El director tècnic tindrà al seu càrrec les funcions següents:
a)La coordinació dels serveis del Consell, seguint les directrius generals
que a l’efecte siguin establertes per la Junta Rectora.
b)Informar la Junta Rectora de les gestions realitzades, com també participar en les seves sessions amb veu però sense vot.
c)La gestió econòmica del Consell, elaborant els avantprojectes de
pressupost i memòria anual.
d) La direcció del personal administratiu adscrit al Consell.
e)En general, vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de
producció agrària ecològica.
f)Assessorament i promoció en matèria de producció agrària ecològica.
g)Totes aquelles altres que li puguin ser encomanades pel Consell, la Junta
Rectora o la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Article 14. Serveis d’inspecció
El Consell disposarà dels inspectors necessaris per a la pràctica del sistema
de control esmentat en l’article 5 del present Decret. Així mateix es podrà
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convenir el servei d’inspecció amb els consells insulars que tenguin atribuïda la
competència en matèria d’agricultura.
Article 15. Serveis tècnics i d’assessorament
1. El Consell disposarà del personal i els serveis tècnics necessaris per a
l’elaboració i l’execució dels projectes de reconversió productiva d’aquelles
empreses que vulguin iniciar produccions ecològiques i en general per assessorar
i difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes de producció ecològica. Així
mateix es podran convenir els esmentats serveis amb el Consell Insular de
Menorca.
2. Els serveis d’assessorament i promoció també tindran al seu càrrec les
tasques de formació dels operadors, organitzant cursets i estudis que procurin el
desenvolupament de l’agricultura ecològica.
3. Els serveis d’assessorament i promoció duran a terme totes aquelles
accions necessàries per a promocionar el productes agrari ecològic.
4. Els serveis d’assessorament i promoció donaran suport tècnic al Consell
per al compliment de les seves funcions, i actuaran amb independència dels
serveis de vigilància i inspecció.
TÍTOL II
Registres d’operadors
Article 16. Registres d’operadors
1. El Consell durà els registres que s’indiquen a continuació:
a)Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries.
b)Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració o comercialització
i envasament de productes.
c)Registre d’operadors titulars d’empreses importadores de països tercers.
d)Registre de titulars d’empreses col·laboradores i comercialitzadors finals.
2. La funció d’aquestes és subministrar al Consell i a la Direcció General
d’Agricultura la informació necessària per al control eficaç dels operadors de què
es tracti, així com als efectes previstos en l’article 8.3 del Reglament (CEE) 2092/
91.
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1. S’haurà de comunicar al Consell qualsevol variació que afecti les dades
subministrades quan aquella es produeixi.
2. Els serveis d’inspecció del Consell efectuaran inspeccions periòdiques
per a comprovar l’efectivitat de tot el que es disposa en el paràgraf anterior.
3. Aquestes dades seran actualitzades tots els anys en la data que es
determini.

TÍTOL III
Finançament
Article 20. Finançament del Consell
El finançament del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
s’efectuarà amb els recursos següents:
a)Les quantitats aportades pels operadors que sotmetin la seva empresa al
sistema de control, que constituiran fons finalistes en el pressupost corresponent.
b)Les quantitats que pugui percebre en concepte d’indemnització per
danys i perjudicis ocasionats al Consell o als interessos que representa.
c)Els béns que constitueixen el seu patrimoni i els productes o rendes
d’aquest.
d)Les assignacions pressupostàries, que li atorgui la comunitat autònoma
de les Illes Balears en les seves corresponents lleis de pressuposts.
Disposició addicional
El present Decret es presentarà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per a la seva ratificació i publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Disposició transitòria primera
En el termini de sis mesos es procedirà a regularitzar la composició de la
Junta Rectora i el Comitè de Qualificació segons el present Decret. Mentrestant,
l’actual composició d’aquests òrgans desenvoluparà les funcions establertes en
aquest Decret.
Disposició transitòria segona

Article 17. Característiques del Registre de productors
1. En el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries
apareixeran tots aquells els productes dels quals puguin ser emparats per aquest
Decret.
2. En ells figurarà el nom del propietari i, si n’és el cas, arrendatari o titular
de l’explotació, i el paratge, terme municipal en què està situada, polígon i
parcel·les cadastrals, superfície, cultius, nombre d’animals, races, nombre de
magatzems i tipus de productes emmagatzemats en cada magatzem i totes les
dades que siguin necessàries per a la seva perfecta classificació i localització,
com també plànols en els quals es reflectiran les parcel·les i instal·lacions
inscrites.
De la mateixa forma el Consell podrà sol·licitar dels operadors declaració
de la resta de l’explotació no ecològica, si n’hi hagués.
Article 18. Característiques dels registres d’empreses elaboradores i
d’empreses col·laboradores i comercialitzadors finals
1. En la relació d’operadors titulars d’empreses d’elaboració o
comercialització i envasament de productes, apareixeran tots aquells que elaborin
i/o envasin productes emparats per aquest Decret.
2. Aquells comerços minoristes que desitgin reenvasar o detallar el
producte emparat per l’aval AE, amb la finalitat de vendre’l a l’engròs, s’hauran
d’inscriure en la relació d’operadors del CAE com a empresa elaboradora.
a) només podran inscriure’s aquelles empreses que els únics productes
frescos que venguin siguin únicament i exclusivament amb aval AE.
b) s’entendrà per productes frescos els següents: cereals, llegums, verdures,
fruites, llet, ous, carn i els seus respectius derivats.
3. En el Registre d’operadors figurarà el nom de l’empresa i el seu titular,
localitat, zona d’emplaçament, productes que elabora, i les seves capacitats
corresponents, nombre de magatzems i capacitat de cada un, instal·lacions i totes
les dades que siguin necessàries per a la perfecta identificació i catalogació de
l’empresa. En el cas que l’empresa no sigui propietària dels locals, es farà constar
aquesta circumstància indicant el nom del propietari.

Mentre el Reglament de règim intern no estigui aprovat es funcionarà
mitjançant acords de Junta Rectora. El funcionament dels òrgans de govern del
Consell seguirà la normativa d’òrgans col·legiats de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
Disposició derogatòria
Queden derogats el Decret 99/1994, de 21 de setembre; el Decret 112/
1994, de 22 de novembre; el Decret 39/1999, de 16 d’abril, i la seva modificació;
el Decret 56/1999, de 21 de maig, i el Decret 1/2000, de 5 de gener.
Disposició final
1. El conseller d’Agricultura i Pesca queda facultat per dictar totes les
disposicions necessàries per a l’execució i el desplegament d’aquest Decret.
2. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de desembre de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Agricultura i Pesca
Mateu Morro i Marcé
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Correcció d’errades del Decret 134/2000, de 22 de setembre, pel
qual s’aprova el reglament de la denominació d’origen Pla i
Llevant i del seu Consell Regulador.
Atès que s’ha advertit una errada en la publicació del Decret 134/2000, de
22 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la denominació d’origen Pla
i Llevant i del seu Consell Regulador (publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 119, de 28 de setembre de 2000), tant en versió catalana com
castellana, se’n procedeix a efectuar la correcció següent:

Article 19. Actualització dels registres
1.Les referències que en el text articulat del Decret es fan als reglaments

