
c) Participar en els debats de les sessions.
d) Exercir el dret de vot i formular vots particulars, així com expressar el

sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.
e) Formular precs i preguntes.
f) Rebre les publicacions i comunicacions oficials o institucionals de la

UIB que reben els membres de la comunitat universitària.
g) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
h) Tenir els mitjans materials suficients per dur a terme llurs funcions.
i) Proposar la inclusió d�un assumpte a l�ordre del dia de la següent ses-

sió en què sigui possible.

2. Els membres d�aquest òrgan han d�informar periòdicament de tot el que
fa referència a llur l�activitat en el Consell Social a les institucions que repre-
senten. 

Article 6. De la secretaria del Consell Social

1. La secretaria del Consell Social l�exerceix la persona que designi el pre-
sident d�entre els seus membres o bé de fora d�aquests.

2. Pot exercir-se el càrrec a dedicació completa o parcial, segons acord del
Ple del Consell Social, a proposta del president.

3. La secretaria del Consell Social ha de tenir els mitjans materials i
humans necessaris per dur a terme les seves funcions.

4. Correspon al secretari del Consell Social:

a) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell Social per ordre del
president, i també les citacions als membres d�aquest.

b) Rebre els actes de comunicació dels membres del Consell Social i, per
tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe
d�escrits dels quals hagi de prendre coneixement.

c) Preparar el despatx dels afers i redactar i autoritzar les actes de les ses-
sions.

d) Organitzar funcionalment la secretaria i custodiar-ne la documentació.
e) Expedir certificats dels documents a càrrec seu per a qui acrediti,

segons el seu parer, interès legítim.
f) Vetllar pel compliment dels acords del Ple del Consell Social.
g) Assumir la direcció del personal adscrit al Consell Social.
h) Totes les altres funcions que siguin pròpies de la condició de secretari.

5. En cas d�absència, malaltia o incapacitat, el secretari ha de ser substi-
tuït accidentalment pel membre del Consell que el president designi.

Article 7. De les sessions dels òrgans del Consell Social i de les convoca-
tòries

1. Les sessions, del Ple del Consell Social i de les seves comissions, són
ordinàries, tret que per tractar algun punt urgent es convoquin amb caràcter
extraordinari.

2. Les sessions ordinàries han de convocar-se amb una setmana d�antela-
ció, i les extraordinàries almenys amb quaranta-vuit hores d�antelació. Per fer la
sessió es pot preveure un segona convocatòria. Entre la primera i la segona con-
vocatòria hi ha d�haver almenys trenta minuts.

3. Per a la vàlida constitució de les sessions en primera convocatòria, hi
ha d�assistir la meitat dels membres. Per a la validesa de la segona és suficient
l�assistència de més d�un vint-i-cinc per cent dels membres.

4. En tot cas es requereix la presència del president i el secretari o, si no,
de qui els substitueixi.

5. No pot ser objecte d�acord cap assumpte que no estigui inclòs a l�ordre
del dia, llevat que hi hagi presents tots els membres i s�acordi prèviament la seva
urgència amb el vot favorable de la majoria.

6. Qualsevol membre del Consell Social pot proposar la inclusió de pro-
postes raonades a l�ordre del dia. El president les ha d�incloure necessàriament
en una de les dues següents sessions si són subscrites per més d�un terç dels
membres del Consell.

Article 8. 

El Ple s�ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada cada trimes-
tre.

Article 9. De l�adopció d�acords

1. El Ple i els altres òrgans col·legiats del Consell Social han d�adoptar els
acords de la forma següent:

a) Per assentiment davant la proposta formulada.
b) Per majoria qualificada en els casos en què la llei ho exigeixi.
c) Per majoria simple, que exigeix més vots a favor que en contra o, si

escau, l�obtenció d�un nombre de vots superior a qualsevol de les altres propos-
tes.

2. La forma d�adoptar els acords pot ser pública o secreta. La forma públi-
ca pot ser a mà alçada o per crida. No obstant això, ha de ser secreta quan així
s�acordi.

3. Els acords poden ser �acords ratificatius�, si afecten una pluralitat d�in-
dividus o situacions, i �resolucions�, si afecten individus o situacions singulars
o altres supòsits.

Article 10. De les actes

1. El secretari ha d�estendre una acta de cada sessió, que necessàriament
ha d�especificar:

a) Els assistents.
b) L�ordre del dia de la reunió.
c) Les circumstàncies de lloc i temps en què ha tingut lloc la sessió.
d) Els punts principals de les deliberacions.
e) El resultat de les votacions, amb expressió del sentit del vot de cada

membre.
2. A petició dels membres respectius, hi pot haver:
a) Els motius que expressin per justificar el vot.
b) La transcripció íntegra de la seva intervenció, sempre que presentin a

l�acte o en el termini de vint-i-quatre hores el text que es correspongui amb la
seva intervenció, cosa que s�ha de fer constar així a l�acta o de la qual se n�hi ha
d�adjuntar còpia.

3. Els membres que discrepin de l�acord majoritari poden formular vot
particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores. Vot que s�adjuntarà al
text aprovat.

4. Les actes s�han d�aprovar a la sessió següent. No obstant això, el secre-
tari pot emetre certificats sobre els acords específics, malgrat la falta d�aprova-
ció, sens prejudici de la posterior aprovació de l�acta.

Als certificats d�acords adoptats emesos amb anterioritat a l�aprovació de
l�acta s�hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

Article 11. De les comissions

1. En el si del Consell Social poden funcionar una comissió permanent,
una comissió econòmica, una de relacions amb la societat i una d�activitats aca-
dèmiques, a més de les que pugui acordar-se crear.

2. La comissió permanent té com a finalitat agilitar el funcionament i la
presa de decisions del Consell Social. 

a) La componen el president, cinc membres designats pel Ple i el secreta-
ri.

b) És competent per despatxar els assumptes que el Ple li delegui i els que
per raó d�urgència el president li sotmeti a consideració. D�aquests últims n�ha
de donar compte al plenari a la següent sessió que tingui lloc. 

3. La comissió de relacions amb la societat té com a objectiu la promoció
de les funcions establertes a l�article 2.A de la Llei 2/2003.

4. La comissió econòmica té com a objectiu la promoció de les funcions
establertes a l�article 2.B de la Llei 2/2003.

5. La comissió d�activitats acadèmiques té com a objectiu la promoció de
les funcions establertes a l�article 2.C de la Llei 2/2003.

6. Per a la promoció, el desenvolupament i la dinamització de programes
d�interès relacional mutu entre la Universitat i la societat, poden crear-se comis-
sions formades per membres de la comunitat universitària i del Consell Social,
i per persones significatives de l�entorn cultural, professional, econòmic i social.

7. De cada comissió n�ha de formar part el president, que pot delegar el
seu càrrec en un altre membre, i el secretari.

8. En l�acte de constitució de les comissions s�ha d�establir qui en forma
part, a més del president i el secretari, així com la seva finalitat específica.»

� o �

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 10168

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 deno-
minació de qualitat.

La Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l'Estatut de la vinya, del vi i dels
alcohols (BOE del 5-12-1970) va dedicar el seu títol III a la protecció de la qua-
litat, i s'hi preveu la constitució dels consells reguladors, com a òrgans de parti-
cipació i autoadministració en relació amb determinats interessos professionals
als quals s'atribueixen determinades potestats administratives.

El desenvolupament reglamentari en matèria de consells reguladors s'ha
produït mitjançant el Decret 835/1972, de 23 de març, que desenvolupa la Llei
25/1970, en el que es regulen més detalladament els esmentats consells, respec-
te a la seva constitució, funcions, competència, composició, etc.

La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, deroga, a la disposi-
ció derogatòria única, la Llei 25/1970 amb l'excepció de les normes contingu-
des a l'esmentada Llei relatives als consells reguladors dels productes agroali-
mentaris, amb denominació d'origen, diferents del vi, del vinagre de vi, dels vins
aromatitzats, del brandi, del most i altres productes derivats del raïm.

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'han establert
diferents règims de denominacions d'origen, específiques i genèriques, a l'em-
para de la normativa abans esmentada �com per exemple, les denominacions
d'origen Mahón-Menorca, Binissalem-Mallorca, Pla i Llevant i Oli de Mallorca;
les denominacions específiques Sobrassada de Mallorca i Ensaïmada de
Mallorca; i les denominacions genèriques Producció Agrària Ecològica i
Agricultura Integrada� que compten, tots ells, amb el seu respectiu Consell
Regulador.

Respecte a la naturalesa jurídica dels consells reguladors, com a organis-
mes de gestió dels respectius sistemes de protecció, es tracta d'una qüestió molt
debatuda que ha donat lloc a dues interpretacions contraposades: d'una banda,
s'ha defensat que els consells reguladors són òrgans desconcentrats de l'entitat
competent en la matèria que els crea i, per tant, integrats en aquesta, per la qual
cosa no gaudeixen de personalitat jurídica pròpia i no poden ser titulars de drets
ni obligacions; d'altra banda, es defensa el seu caràcter de corporacions de dret
públic de base associativa i que, per tant, gaudeixen de personalitat jurídica i
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capacitat d'obrar.
De summa importància és la Sentència de la Sala 3a del Tribunal Suprem

de 14 de gener de 2003 que, en el seu fonament de dret quart, assenyala que «Els
consells reguladors no són, en realitat, un òrgan desconcentrat de
l�Administració, que es regeix per normes administratives, sinó que són unes
corporacions professionals de dret públic o representatives d'interessos econò-
mics i sectorials, constitutives d�associacions de base privada (a les quals
l'Administració es limita a regular, i els delega certes facultats de naturalesa
pública)». A més, de la pròpia Llei 24/2003 �i malgrat la redacció una mica
contradictòria del seu article 25� es desprèn la naturalesa jurídica d'ens o orga-
nismes dels consells reguladors, com a gestors de protecció dels vins de quali-
tat produïts a una regió determinada , als que reconeix personalitat jurídica prò-
pia �de naturalesa pública o privada�, plena capacitat d'obrar, i el funciona-
ment dels quals pot ser en règim de dret públic o privat.

A més de la gestió del corresponent sistema de protecció, l'article 27 de la
Llei 24/2003 permet, sota condicions restrictives �com la separació dels òrgans
de gestió i de control, així com la independència jeràrquica d'aquests últims res-
pecte dels òrgans de direcció del consell regulador i sota la tutela de
l'Administració competent, entre altres condicions�, que siguin els propis con-
sells reguladors els que efectuïn el control i la certificació del sistema de pro-
tecció de la denominació.

D'altra banda, l'article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesu-
res tributàries i administratives estableix que els consells reguladors, o altres ens
assimilats de gestió i control de denominació de qualitat, creats i regulats per la
normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de dret públic de base
associativa, amb autonomia i capacitat d'obrar per al compliment de les seves
funcions, que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, sense
perjudici de l'aplicació de l'ordenament jurídic públic respecte a l'exercici de les
potestats administratives que tenguin atribuïdes. Aquest mateix precepte esta-
bleix el mandat al Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant un decret,
reguli el règim jurídic i econòmic d'aquests tipus d'ens, així com els requisits
que han de complir per gaudir de personalitat jurídica pròpia.

Per tot això, en compliment del que disposa l'article 28.2 de la Llei
10/2003, d'acord amb l'establert en l'article 38.1 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, a proposta de la consellera d�Agricultura
i Pesca, d�acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 28 de maig de 2004 

DECRET

Article 1
Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular el règim jurídic i econòmic dels con-
sells reguladors i dels ens assimilats de gestió i, si n'és el cas, de control de deno-
minació de qualitat, creats i regulats per la normativa autonòmica, així com esta-
blir els requisits que han de complir perquè gaudeixin de personalitat jurídica.

Article 2
Àmbit d'aplicació

El present Decret és d'aplicació als consells reguladors i als ens assimilats
de gestió i, si n'és el cas, de control de denominació de qualitat, com les deno-
minacions d'origen, denominacions específiques i genèriques, creats i regulats
per la normativa autonòmica de les Illes Balears i els que es creïn d'acord amb
les prescripcions contingudes en aquest Decret.

Article 3
Definició, estructura i funcionament

1. Els consells reguladors, o altres ens assimilats es constitueixen com a
corporacions de dret públic de base associativa, als que s'atribueix la gestió i
certificació de les denominacions de qualitat, amb les funcions que determina la
normativa vigent.

2. Els consells reguladors o altres ens assimilats tenen personalitat jurídi-
ca pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d'obrar per
al compliment de les seves funcions. Pel que fa al règim jurídic, els consells
reguladors o altres ens assimilats estan subjectes amb caràcter general al dret
privat, excepte a les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions
públiques, en les que han de subjectar-se al dret administratiu.

3. El conseller competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes
Balears o l�òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matè-
ria d�agricultura exercirà la tutela administrativa dels consells reguladors o
altres ens assimilats.

4. Contra els actes i acords dels consells reguladors, o altres ens assimi-
lats subjectes al dret administratiu, podrà interposar-se recurs d'alçada davant
del conseller competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears
o l�òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria d�agri-
cultura, en el termini i amb els requisits que estableix la normativa de procedi-
ment administratiu.

5. L'estructura interna i el funcionament dels consells reguladors o altres
ens assimilats es regeixen pels principis democràtics.

6. La comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes establerts en
la Llei 6/2001, d�11 d�abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, o els consells insulars amb competència en matèria d�agricultura, en els
termes establerts en les respectives normes de patrimoni, poden encomanar als
consells reguladors o altres ens assimilats la gestió dels béns i serveis dels quals
ostentin la titularitat, per al compliment de les finalitats i l�exercici de les fun-
cions del consell regulador o de l�ens assimilat. 

Article 4
Creació

1. Les agrupacions de productors o transformadors de productes agrícoles
o alimentaris i, en casos excepcionals, una persona física o jurídica, podran
sol·licitar al conseller competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes
Balears el reconeixement i reglamentació d'una denominació de qualitat que
inclourà, necessàriament, el consell regulador o ens assimilat encarregat de la
seva gestió i, si n'és el cas, del control d'aquesta.

2. El procediment per al reconeixement de la denominació de qualitat s'es-
tablirà mitjançant ordre del conseller competent en matèria d�agricultura del
Govern de les Illes Balears, d'acord amb la normativa estatal bàsica i amb la
normativa comunitària en la matèria.

3. El reconeixement de la denominació de qualitat i la consegüent creació
del consell regulador o ens assimilat encarregat de la seva gestió i, si n'és el cas,
de control de la mateixa, es realitzarà mitjançant ordre del conseller competent
en matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears, sense perjudici de la
ratificació, si escau, per part de l'òrgan estatal competent.

4. L�entrada en vigor de l'ordre per la qual es reconeix la denominació de
qualitat i s�aprova el reglament rector del consell regulador o ens assimilat
determinarà el naixement del consell regulador o ens assimilat encarregat de la
gestió de la denominació de qualitat i, si n'és el cas, de control, que gaudirà, a
partir d'aquell moment, de personalitat jurídica pròpia.

Article 5
Regulació

Els consells reguladors o altres ens assimilats de gestió i, si n'és el cas, de
control de la denominació de qualitat es regiran pel que disposa aquest Decret,
per la normativa estatal bàsica, per la normativa comunitària, per la respectiva
reglamentació de la denominació de qualitat, així com pel seu reglament d'or-
ganització i funcionament.

Article 6
Finalitats i funcions

1. Les finalitats dels consells reguladors i dels ens assimilats són la repre-
sentació, la defensa, la garantia i la promoció de la denominació de qualitat.

2. És objectiu principal dels consells reguladors i dels ens assimilats apli-
car els preceptes del seu reglament i vetllar pel seu compliment.

3. Són funcions dels consells reguladors i dels ens assimilats, d'acord amb
la normativa que els sigui d'aplicació:

a. Proposar, al conseller competent en matèria d'agricultura del Govern de
les Illes Balears, el reglament de la denominació, així com les possibles modi-
ficacions d'aquest.

b. Vetllar pel prestigi i el foment de la denominació de qualitat.
c. Orientar la producció i qualitat i promocionar i informar els consumi-

dors sobre la denominació de qualitat i, en particular, sobre les seves caracterís-
tiques específiques de qualitat.

d. Vetllar pel compliment del reglament de la denominació de qualitat,
podent denunciar qualsevol ús incorrecte davant dels òrgans administratius i
jurisdiccionals competents.

e. Gestionar els registres d'inscrits.
f. Crear i mantenir actualitzats els censos electorals d'inscrits.
g. Establir els requisits mínims de control als que ha de sotmetre's cada

operador inscrit en totes i cada una de les fases de producció, elaboració i
comercialització del producte emparat i, si n'és el  cas, els mínims de control per
a la concessió inicial i per al manteniment de la certificació.

h. Controlar, si n'és el cas, la producció, la procedència, l'elaboració i la
comercialització dels productes emparats i no emparats per la denominació de
qualitat, de les empreses inscrites.

i. El control, si n'és el cas, d'entrades i sortides de matèries primeres i pro-
ductes de les instal·lacions inscrites d'elaboració, emmagatzemament, criança,
envasaments i etiquetats de les empreses inscrites.

j. Qualificar o desqualificar, si escau, les matèries primeres i els produc-
tes que optin a utilitzar la denominació de qualitat, i expedir, si escau, la corres-
ponent certificació.

k. Expedir, si n'és el cas, els certificats de qualitat, els precintes i/o con-
traetiquetes de garantia.

1. Establir els requisits que ha de complir l'etiquetatge dels productes
emparats i autoritzar de l'etiquetatge dels productes emparats i no emparats dels
inscrits als registres.

m. Informar, amb caràcter preceptiu, sobre l'autorització de l'entitat de
control, en el supòsit de que l'esmentada funció s'encomani a una entitat exter-
na de caràcter privat.

n. Establir per a cada campanya, d'acord amb criteris de defensa i millora
de la qualitat, i dins dels límits màxims fixats pel reglament de la denominació
de qualitat, els rendiments, els límits màxims de producció o transformació o
qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que pugui influir en aquests proces-
sos, de conformitat amb les normes reguladores de la matèria.

o. Qualificar l'anyada o la collita, segons l'establert al seu reglament.
p. Elaborar les estadístiques de producció, elaboració, comercialització

dels productes emparats i altra informació que els sigui requerida, així com
comunicar l'esmentada informació a l'òrgan competent en matèria d'agricultura.

q. Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament dels con-
sells reguladors, d'acord amb el que disposa el seu reglament.

r. Elaborar els pressuposts i les memòries que han d'aprovar-se en la forma
que determini la normativa aplicable.

s. Col·laborar amb empreses públiques o privades, a societats mercantils i
a associacions o fundacions l'objecte de les quals estigui relacionat amb la
defensa, el control, la investigació, l'elaboració, la comercialització, la promo-
ció i la difusió dels productes emparats per la denominació de qualitat, d'acord
amb els oportuns convenis de col·laboració que subscriguin a l'efecte.
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t. Col·laborar amb les autoritats competents en matèria de qualitat agroa-
limentària, en particular, en el manteniment dels registres públics oficials, així
com amb els organismes encarregats del control.

u. En cas de coneixement de qualsevol presumpte incompliment de la nor-
mativa en matèria de qualitat agroalimentària, inclosa la pròpia de la denomi-
nació de qualitat, el consell regulador o ens assimilat ha de denunciar-ho a l'au-
toritat que en cada cas resulti competent.

v. Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció i/o ela-
boració.

w. Exercir les competències que, mitjançant delegació o encomanda de
gestió, els atribueixin les administracions públiques.

4. Les funcions que especifica l'apartat 3 són considerades obligacions en
els termes establerts a la normativa d'aplicació en cada cas.

5. Els consells reguladors o ens assimilats han d'adoptar els mecanismes
necessaris que garanteixin l'origen i qualitat dels productes i els seus processos
de producció, elaboració, criança, emmagatzemament, envasament, etiquetatge
i comercialització.

6. La funció de control podrà exercir-se pel mateix consell regulador o ens
assimilat o encarregar-la a una entitat pública o privada, segons la normativa
vigent en cada moment.

Article 7
Àmbit de competències

L'àmbit de competències del consell regulador o ens assimilat està deter-
minat:

a. Pel que fa al territori: per la zona de producció i/o elaboració.
b. En raó als productes: pels protegits per la denominació de qualitat, en

qualsevol de les seves fases de producció, elaboració, emmagatzemament, enva-
sament i circulació.

c. En raó de les persones: per aquelles físiques o jurídiques inscrites en els
diferents registres.

Article 8
Associació de consells reguladors o altres ens assimilats

1. Per al compliment de les seves finalitats, els consells reguladors o altres
ens assimilats, prèvia autorització del conseller competent en matèria d'agricul-
tura del Govern de les Illes Balears, mitjançant resolució, podran associar-se per
a la gestió de serveis comuns, sense que això impliqui una fusió d'aquells.

2. Així mateix, prèvia autorització del conseller competent en matèria d�a-
gricultura del Govern de les Illes Balears, mitjançant resolució, podran acordar
la constitució d'unions de consells reguladors o d'ens assimilats. 

Article 9
Control i certificació

El control i la certificació dels productes emparats per una denominació
de qualitat poden ser efectuats:

a. Pel propi consell regulador o ens assimilat, sempre que a l'organigrama
quedin clarament separades les funcions de gestió i de control.

b. Per un organisme independent de control, autoritzat per l'autoritat com-
petent en matèria de qualitat agroalimentària.

Article 10
Composició

1. Els òrgans dels consells reguladors o altres ens assimilats de gestió i, en
el seu cas, control de la denominació de qualitat, sense perjudici dels que, a més,
s'estableixin als respectius reglaments, són els següents:

- el ple del consell regulador o de l'ens assimilat
- el president
- el vicepresident, si n'és el cas
- el secretari
- les comissions permanents, si n'és el cas.

2. El procediment per a l'elecció dels titulars dels esmentats òrgans serà el
determinat a la normativa reglamentària autonòmica que regula el procés elec-
toral dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat
agroalimentària.

3. Per a la realització de les seves activitats, els consells reguladors o
altres ens assimilats podran disposar de personal contractat en règim de dret
laboral, sempre que tenguin aprovada en el pressupost dotació per a aquest con-
cepte.

Article 11
El ple 

1. El ple del consell regulador o ens assimilat està integrat pel president,
vicepresident, si n'hi hagués, pels vocals electes, persones físiques o represen-
tants de persones jurídiques inscrites en els registres de les corresponents deno-
minacions de qualitat, pels vocals tècnics, i aquells altres vocals que estableixi
el reglament de cada denominació.

2. Els vocals electes del ple del consell regulador o ens assimilat s'elegei-
xen per sufragi lliure, directe, igual i secret entre tots els membres inscrits en els
diferents registres que gestiona el consell regulador, d'acord amb l'establert en
la normativa reglamentària autonòmica que regula el procés electoral dels mem-
bres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.

Als consells reguladors en els quals estiguin representats productors i elabora-
dors ha de mantenir-se sempre la paritat entre els vocals productors i els vocals
elaboradors.

3. Els vocals electes, en representació del sector productor o elaborador
han d'estar vinculats al sector que representen, bé directament, o per ser direc-
tius d'entitats que es dediquin a les activitats que han de representar. Això no
obstant, una mateixa persona, física o jurídica, no podrà tenir en el ple del con-
sell regulador o ens assimilat representació doble, una en el sector productor i
una altra en el sector elaborador, ni directament, ni a través de firmes, filials o
socis de la mateixa empresa.

4. El conseller competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes
Balears o l�òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matè-
ria d�agricultura ha de designar, per a la seva representació, dos vocals tècnics
que formaran part del ple, amb veu i sense vot.

5. Causarà baixa qualsevol membre del ple del consell regulador o ens
assimilat que durant el període de vigència del seu càrrec sigui sancionat, bé
personalment o la firma a la qual pertanyi, per la comissió d'una infracció greu
en les matèries que regula la corresponent reglamentació de la denominació de
qualitat.

Igualment, causarà baixa a petició de l'organisme o empresa que repre-
senti, o per absència injustificada a tres sessions consecutives o cinc alternes, o
per causar baixa l'empresa a la que representa al Registre o deixar d'estar vin-
culat al sector que representa.

6. El ple del consell regulador o ens assimilat es reunirà quan el convoqui
el president, bé per pròpia iniciativa o a petició de la meitat dels vocals, sent
obligatori celebrar sessió almenys una vegada al trimestre.

7. Les sessions del ple del consell regulador o ens assimilat es convocaran
per comunicació personal als membres d'aquest, mitjançant qualsevol mitjà
vàlid en dret que deixi constància de la seva recepció, i amb almenys quatre dies
d'antelació. La citació ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia de la reunió, en
la que no es podran tractar més assumptes que els assenyalats prèviament, lle-
vat que siguin presents tots els membres del ple i sigui declarada la urgència de
l'assumpte amb el vot favorable de la majoria.

En cas de necessitat i quan ho requereixi la urgència de l'assumpte, a judi-
ci del president, o de la meitat dels vocals el termini de convocatòria serà de tan
sols dos dies.

En tot cas, en cada una de les sessions, per a la seva validesa constitutiva,
serà necessària la presència del president i del secretari o, si n'és el cas, dels qui
els substitueixin, i més de la meitat dels membres del ple.

8. Quan un titular no pugui assistir ho notificarà al president o secretari
del consell regulador o ens assimilat i al seu suplent perquè el substitueixi.

9. Els acords del ple, s'adoptaran per majoria dels membres presents. El
president tindrà vot de qualitat.

10. Són funcions del ple del consell regulador o ens assimilat:

a) La gestió de la denominació de qualitat.
b) Aprovar el Manual de qualitat.
c) Aprovar el pressupost corrent d'ingressos i despeses, abans de finalitzar

el primer trimestre de l'any.
d)Aprovar la memòria anual de les activitats desenvolupades.
e) Aprovar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost

de l'exercici anterior.
f) Elevar la proposta de president i vicepresident al conseller competent

en matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears o l�òrgan corresponent
dels consells insulars amb atribucions en matèria d�agricultura.

g) Aprovar, si n'és el cas, el reglament d'organització i funcionament del
consell regulador o ens assimilat i la seva proposta de ratificació al conseller
competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears o l�òrgan
corresponent dels consells insulars amb atribucions en matèria d�agricultura.

h) Totes aquelles no assignades a un altre òrgan del consell regulador o
ens assimilat.

Article 12
El president 

1. El president del consell regulador o ens assimilat, el nomenament del
qual s'ha de realitzar d'acord amb la normativa reglamentària autonòmica que
regula el procés electoral dels membres dels consells reguladors de les denomi-
nacions de qualitat agroalimentària, exerceix la representació legal d'aquest i
presideix habitualment els seus òrgans col·legiats, excepte en els supòsits que
determini el reglament.

2. Al president correspon:

Representar el consell regulador o ens assimilat. Aquesta representació
podrà delegar-la de manera expressa en els casos que sigui necessari.

a. Complir i fer complir les disposicions legals i complementàries.
b. De conformitat amb els acords del ple, administrar els ingressos i fons

del consell regulador o ens assimilat i ordenar els pagaments corresponents.
c. Convocar i presidir les sessions del ple, assenyalant l'ordre del dia, sot-

metent a la decisió d'aquest els assumptes de la seva competència i executar els
acords adoptats.

d. La contractació, suspensió o renovació del personal del consell regula-
dor o ens assimilat, prèvia autorització del ple.

e. Organitzar i dirigir els serveis.
f. Informar l'Administració competent de les incidències que a la produc-

ció i al mercat es produeixin.
g. Remetre a l'Administració competent en matèria de qualitat agroali-

mentària aquells acords que per al compliment general acordi el ple, en virtut de
les atribucions que li confereix aquest Decret o el seu reglament, i aquells que,
per la seva importància, estimi han de ser coneguts per aquella.

h. Aquelles altres funcions que el ple del consell regulador o ens assimi-
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lat acordi, o que li encomanin els consells insulars, l'Administració de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears o el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació a l'àmbit de les seves respectives competències.

3. La durada del mandat del president serà de quatre anys, podent ser ree-
legit.

4. El president cessarà:

a) en expirar el termini del seu mandat
b) a petició pròpia, una vegada acceptada la dimissió pel ple;
c) per decisió motivada del conseller competent en matèria d�agricultura

del Govern de les Illes Balears o l�òrgan corresponent dels consells insulars amb
atribucions en matèria d�agricultura, a proposta del ple del consell regulador o
ens assimilat.

5. En cas de cessament o mort, el ple del consell regulador o ens assimi-
lat, en el termini d'un mes, proposarà un candidat al conseller competent en
matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears o l�òrgan corresponent dels
consells insulars amb atribucions en matèria d�agricultura per a designació de
nou president; si bé, la durada del mandat del nou president s'estendrà única-
ment fins que es faci la primera renovació del ple.

Article 13
El vicepresident

En els supòsits en què el corresponent reglament de la denominació pre-
vegi l'existència de vicepresident, correspondrà a aquest, a més de les funcions
previstes en el reglament, l'exercici de les funcions que li encomani o li delegui
el president i la suplència d'aquest en cas d'absència o malaltia.

Article 14
El secretari

El consell regulador o ens assimilat disposarà d'un secretari designat pel
ple, a proposta del president, del qual dependrà directament, al qual correspon-
drà la direcció i coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i
dependències del consell regulador o ens assimilat, i que, a més, tindrà les fun-
cions següents:

a. La direcció i gestió del personal al servei del consell regulador o ens
assimilat.

b. Redactar l'avantprojecte del pressupost i també la memòria anual d'ac-
tivitats de l'entitat.

c. Actuar com a secretari dels òrgans de govern del consell regulador o ens
assimilat, amb veu però sense vot.

d. Vetllar pel compliment de la normativa vigent, advertint de totes les
desviacions que es puguin produir.

e. Convocar en nom i per ordre del president, les reunions dels òrgans de
govern.

f. Expedir certificats a requeriment de les autoritats competents o a peti-
ció motivada dels interessats.

g. Complir les ordres que rebi del president, d'acord amb el reglament i la
normativa vigent, del qual dependrà directament.

i. Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.

Article 15
Comissions permanents

Per resoldre qüestions de tràmit, o en aquells casos en els quals s'estimi
necessari, el ple del consell regulador o ens assimilat podrà constituir una o
diverses comissions permanents. A la sessió en què s'acordi la seva constitució
es designaran els membres que la formen, les missions específiques que li com-
peteixen i funcions que exercirà. Tots els acords que prenguin les comissions
permanents seran comunicats al ple a la primera reunió que es realitzi.

Article 16
Patrimoni

El patrimoni dels consells reguladors o ens assimilats està constituït per
tots els béns i drets que li pertanyin per qualsevol títol, podent adquirir i vendre
qualsevol tipus de béns d'acord amb el que està previst en els seus estatuts.

Article 17
Recursos econòmics

Els consells reguladors compten amb els recursos següents:

a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d'aquest.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries establertes en el seu reglament i

les aportacions que s'acordin.
c) Les subvencions.
d) Les indemnitzacions, donacions i llegats de tot ordre que li siguin atri-

buïts i que siguin acceptats pel ple del consell regulador o ens assimilat.
e) Els imports recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació

pròpia, 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.

Article 18
Gestió

1. El reglament de cada denominació de qualitat establirà separadament el
seu sistema de gestió i control.

2. Els consells reguladors o ens assimilats hauran d'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 del
primer semestre i elaborar el pressupost corrent d'ingressos i despeses, abans de
finalitzar el primer trimestre de l'any. Els esmentats documents hauran de ser
aprovats pel ple i remesos a l'òrgan competent en matèria de qualitat agroali-
mentària, en el termini màxim de 30 dies comptats a partir de la seva aprovació.

3. El conseller competent en matèria d�agricultura del Govern de les Illes
Balears o l�òrgan corresponent dels consells insulars amb atribucions en matè-
ria d�agricultura, a iniciativa pròpia o a petició dels òrgans dels consells regula-
dors, podrà exigir la realització d'una auditoria dels consells reguladors i dels
ens assimilats, que es durà a terme sota les directrius de la Intervenció General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Amb el fi de procedir a la normalització i homogeneïtzació comptable
de tots els consells reguladors i ens assimilats s'establiran, per una ordre con-
junta de la conselleria competent en matèria d'agricultura i la conselleria com-
petent en matèria d'hisenda, els principis bàsics i el sistema de comptabilitat
que, d'acord amb la normativa vigent, hauran d'adoptar els consells reguladors i
ens assimilats.

Disposició addicional primera

1. Els consells reguladors i ens assimilats existents en el moment de l'en-
trada en vigor del present Decret, han d'adaptar, si escau, la seva estructura i la
reglamentació de la denominació a l'establert a la present disposició.

2. L'adaptació exigida en l'apartat anterior ha de fer-se efectiva en el ter-
mini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, transcorregut el
qual quedaran sense efecte en tot allò que s'oposi a aquest Decret.

Disposició addicional segona

Els apartats 2 i 3 de l'article 11 del present Decret no seran d'aplicació als
plens dels consells reguladors o altres ens assimilats de denominacions diferents
a les denominacions d'origen o denominacions específiques.

Disposició addicional tercera

En tot el que no estigui previst en la present disposició, serà d'aplicació
supletòria el Decret 835/1972, de 23 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
25/1970, i la normativa autonòmica aplicable a les corporacions de dret públic
de base associativa.

Disposició transitòria primera

Mentre no es produeixi l'adaptació prescrita en la disposició addicional
primera, i no hagi conclòs el termini d'adaptació que s'estableix, els reglaments
de la denominació mantenen la seva vigència i els consells reguladors, encara
mantenint la seva estructura, gaudiran de personalitat jurídica conforme al que
estableix l'article 3 d'aquest Decret.

Disposició transitòria segona

Fins al moment de l'entrada en vigor de l'ordre del conseller competent en
matèria d�agricultura del Govern de les Illes Balears prevista en l'apartat 2 de
l'article 4 d'aquest Decret, el procediment per al reconeixement de la denomina-
ció de qualitat serà el previst en la normativa estatal i comunitària.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'opo-
sin al contingut del present Decret.

Disposició final primera

S'autoritza al conseller competent en matèria d'Agricultura per dictar
quantes disposicions estimi oportunes per a l'execució i el desenvolupament d'a-
quest Decret.

Disposició final segona

El present Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de maig de 2004

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

La consellera d 'Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores

� o �

8 BOIB Num. 79 05-06-2004


