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Cicle formatiu de gestió administrativa. Mòdul anual per unitat: 14.962,38

Mòdul mensual de complement de prefectura d’estudis: 221,28 euros
Mòdul mensual de trienni de direcció: 12,75 euros
Mòdul mensual de trienni de prefectura d’estudis: 10,63 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 9.264.96 euros

euros
Cicle formatiu de comerç. Mòdul anual per unitat: 14.962,38 euros
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (1r curs). Mòdul anual per
unitat: 11.448,12 euros
Cicle formatiu d’equips electrònics de consum (2n curs). Mòdul anual per
unitat: 13.067,58 euros
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infermeria. Mòdul anual per unitat:
14.962,38 euros
Cicle formatiu de farmàcia. Mòdul anual per unitat: 12.734,46 euros
Cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics (1r curs). Mòdul
anual per unitat: 9.295,08 euros
Cicle formatiu d’explotació de sistemes informàtics (2n curs). Mòdul
anual per unitat: 11.228,52 euros
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (1r curs). Mòdul anual per unitat:
9.295,08 euros
Cicle formatiu d’atenció sociosanitària (2n curs). Mòdul anual per unitat:
11.228.52 euros
II. Cicles formatius de grau superior
A) Despeses de personal
Professor de secundària
Mòdul mensual de sou: 1.820,42 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 582,35 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 77,31 euros
Professor tècnic
Mòdul mensual de sou: 1.647,49 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 570,88 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 55,67 euros
Càrrecs directius
Mòdul mensual de complement de direcció: 378,48 euros
Mòdul mensual de complement de prefectura d’estudis: 317,91 euros
Mòdul mensual de trienni de direcció: 18,21 euros
Mòdul mensual de trienni de prefectura d’estudis: 15,44 euros
B) Altres despeses
Cicle formatiu d’administració i finances (1r curs). Mòdul anual per unitat: 5.688,96 euros.
Cicle formatiu d’administració i finances (2n curs). Mòdul anual per unitat: 7.622,40 euros.
Cicle formatiu de gestió comercial i màrqueting. Mòdul anual per unitat:
11.356,26 euros.
Cicle formatiu de secretariat. Mòdul anual per unitat 11.356,26 euros.
Cicle formatiu de sistemes informàtics (1r curs). Mòdul anual per unitat:
5.688,96 euros.
Cicle formatiu de sistemes informàtics (2n curs). Mòdul anual per unitat:
7.622,40 euros.
6. BATXILLERAT
A)Despeses de personal
Professor titular
Mòdul mensual de sou: 1.820,42 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 493,97 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 77,31 euros
Mòdul mensual de complement de batxillerat LOGSE als professors que
imparteixen batxillerat: 76,25 euros
Càrrecs directius
Mòdul mensual de complement de direcció: 388,91 euros
Mòdul mensual de complement de prefectura d’estudis: 341,75 euros
Mòdul mensual de trienni de direcció: 18,71 euros
Mòdul mensual de trienni de prefectura d’estudis: 16,42 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 5.912,82 euros
7. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE PRIMER I SEGON
A) Despeses de personal
Professor titular
Mòdul mensual de sou: 1.550,20 euros
Mòdul mensual de trienni: 37,09 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 561,30 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 55,67 euros
Mòdul mensual de complement de primer i segon d’ESO (per a diplomats): 113,98 euros
Mòdul mensual de complement de sou d’equiparació per a llicenciats:
135,12 euros
Mòdul mensual de complement de trienni d’equiparació per a llicenciats:
4,83 euros
Càrrecs directius
Mòdul mensual de complement de direcció: 341,75 euros
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8. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE TERCER I QUART
I PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
8.1 Educació secundària obligatòria de tercer i quart
A) Despeses de personal
Professor titular
Mòdul mensual de sou: 1.820,42 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 582,35 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 77,31 euros
Càrrecs directius
Mòdul mensual de complement de direcció: 388,91 euros
Mòdul mensual de complement de prefectura d’estudis: 341,75 euros
Mòdul mensual de trienni de direcció: 18,71 euros
Mòdul mensual de trienni de prefectura d’estudis: 16,42 euros
B) Altres despeses
Mòdul anual per unitat: 10.203,24 euros
8.2 Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
A) Despeses de personal
Professor de primària
Mòdul mensual de sou: 1.550,20 euros
Mòdul mensual de trienni: 37,09 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 561,30 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 55,67 euros
Mòdul mensual de complement de primer cicle d’ESO (per a diplomats):
113,98 euros
Professor de secundària
Mòdul mensual de sou: 1.820,42 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 582,35 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 77,31 euros
Professor tècnic
Mòdul mensual de sou: 1.647,49 euros
Mòdul mensual de trienni: 46,76 euros
Mòdul mensual de complement retributiu Illes Balears: 570,88 euros
Mòdul mensual de complement d’insularitat: 55,67 euros
Càrrecs directius de programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Mòdul mensual de complement de direcció: 324,29 euros
Mòdul mensual de complement de prefectura d’estudis: 277,52 euros
Mòdul mensual de trienni de direcció: 15,11 euros
Mòdul mensual de trienni de prefectura d’estudis: 12,96 euros
B) Altres despeses
Programa de qualificació professional inicial d’auxiliar de dependent de
comerç. Mòdul anual per unitat: 7.399,56 euros
Programa de qualificació professional inicial de serveis auxiliars d’oficina. Mòdul anual per unitat: 7.399,56 euros
Programa de qualificació professional inicial d’operari d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió. Mòdul anual per unitat: 8.459,94 euros
9. ALTRES (Despeses variables)
Mòdul anual global de substitucions per IT: 1.508.387,98 euros
Mòdul anual global de paga extraordinària d’antiguitat: 1.296.253,31
euros
Mòdul anual global d’indemnitzacions: 36.252,50 euros
Mòdul anual de pedagogia terapèutica o audició i llenguatge: 1.041,96
euros
Mòdul anual d’auxiliar tècnic educatiu: 12.060,96 euros

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8816
Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al
Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels
consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat
La producció, l’elaboració, la comercialització, l’etiquetatge i el control
de la producció ecològica estan regulades en el Reglament (CE) 834/2007 del
Consell, de 28 de juny de 2007, sobre la producció i etiquetatge dels productes
ecològics, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91 del Consell, de dia 24 de
juny, sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes
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agraris i alimentaris; el Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de
setembre de 2008, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del
Reglament 834/2007 i les modificacions posteriors.
Mitjançant el Decret 153/2000, de 15 de desembre, es va crear el Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) com a òrgan col·legiat i desconcentrat de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, el qual ha d’exercir les funcions d’única autoritat de control en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
L’article 28 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures 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 funcions pròpies, i han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, sens perjudici de l’aplicació de l’ordenament jurídic públic pel que fa a l’exercici de les
potestats administratives que tinguin atribuïdes.
Atès el marc normatiu que estableix l’article 28 de la Llei 10/2003, el
règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de
control de denominació de qualitat, entre els quals s’inclou el Consell Balear de
la Producció Agrària Ecològica, va ser regulat pel Decret 49/2004, de 28 de
maig, publicat en el BOIB número 79, de 5 de juny, amb entrada en vigor l’endemà de la publicació en el BOIB, que en la disposició addicional primera estableix un termini màxim d’un any perquè els consells reguladors i ens assimilats
adaptin l’estructura i reglamentació de la denominació al Decret 49/2004.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura i Pesca, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 17 d’abril de 2009,
DECRET
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té per objecte regular, en l’àmbit territorial de les Illes
Balears:
a) La producció, l’elaboració i la comercialització dels productes esmentats en els apartats a) i b) del punt 1 de l’article 1 i els apartats a), b), c) i d) del
punt 2 de l’article 1 del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de
2007, sobre la producció i l’etiquetatge dels productes ecològics; i pel qual es
deroga el Reglament 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 l’elaboració dels
productes esmentats en la lletra anterior, en els casos en què l’autoritat de control ho consideri necessari.
c) Els instruments de foment i promoció genèrica en matèria de producció
agrària ecològica.

jurídica pròpia, autonomia econòmica, plena capacitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les funcions pròpies. Pel que fa al règim jurídic, està
subjecte amb caràcter general al dret privat, tret de les actuacions que impliquin
l’exercici de potestats o funcions públiques, en les quals s’ha de subjectar al dret
administratiu.
3. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, exerceix en el territori de les Illes Balears les funcions
d’autoritat competent que estableix l’article 27 del Reglament (CE) 834/2007
del Consell, de 28 de juny de 2007.
D’acord amb el que estableix la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, la conselleria competent en matèria d’agricultura exerceix la tutela administrativa d’aquests ens, i pot delegar o encomanar l’exercici de les funcions públiques que siguin necessàries per complir
els objectius. En compliment d’aquesta atribució i sense perjudici de la tutela
derivada de la delegació de competències que es pugui acordar a favor del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, correspon a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, a més de les funcions que preveu aquest Decret, la supervisió de les activitats que dugui a terme el Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica i la resolució dels recursos administratius que s’interposin
contra els seus actes subjectes al dret administratiu. D’acord amb el que preveu
l’article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els actes del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica sotmesos al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dictin.
4. L’estructura interna i el funcionament del Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica s’han de regir per principis democràtics.
5. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, a més de les funcions que estableix l’article 6 del Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de
denominació de qualitat, té 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 ha d’identificar els productes agraris ecològics, que ha de ser aprovat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
c) Elaborar i proposar a l’autoritat competent modificacions o addicions a
aquest Decret i al Quadern general de normes de producció i elaboració.
d) Aprovar el Reglament de règim intern.
e) Aplicar les disposicions d’aquest Decret i del Reglament de règim
intern i vetllar pel seu compliment.
f) Vetllar per l’ús correcte de les indicacions d’identificació amb especial
atenció als punts finals de venda.
g) Elaborar i aprovar el Manual de qualitat i les modificacions.
h) Qualsevol altra funció que li atribueixi la Conselleria d’Agricultura i
Pesca.
Article 4
Composició del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
1.

Article 2
Requisits de la producció i de l’etiquetatge del productes ecològics
1. Als efectes del que disposa aquest Decret, s’entén per producció ecològica l’ús de mètodes de producció conforme a les normes que estableix el
Reglament 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91 en
totes les etapes de la producció, preparació i distribució.
2. La producció ecològica ha de reunir els requisits que estableixen els
articles 11 i següents del Reglament 834/2007 i les Normes tècniques i el
Manual de qualitat que aprovi el Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica.
3. L’etiquetatge dels productes ecològics ha de complir els requisits que
estableixen els articles 23, 24, 25 i 26 del Reglament esmentat.
4. D’acord amb l’article 9 del Reglament 834/2007, en la producció ecològica no es poden utilitzar organismes modificats genèticament (OMG) ni productes obtinguts a partir de o mitjançant aquests organismes, ni tampoc aliments, pinsos, productes fitosanitaris, fertilitzants, etc.
Capítol II
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
Article 3
Règim jurídic i funcions
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El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica està compost

per:
el president del Consell, que exerceix les funcions de president de la
Junta Rectora
el vicepresident
la Junta Rectora o Ple del Consell
el secretari
2. També són òrgans executius del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica el Comitè de Qualificació i el director tècnic.
3. El procediment per a l’elecció dels titulars d’aquest 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 reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.
4. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica funciona mitjançant acords de la Junta Rectora. El funcionament dels òrgans de govern del
Consell ha de complir la normativa d’òrgans col·legiats de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i, supletòriament, de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 5
Composició de la Junta Rectora
1. La Junta Rectora està integrada pels membres següents:

1. Es constitueix el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica com
a corporació de dret públic de base associativa, amb autonomia i capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, al qual s’atribueixen la gestió, la
certificació i el control de la producció, l’elaboració, la transformació i la
comercialització del producte agrari ecològic. Exerceix les funcions d’única
autoritat de control en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica té personalitat

- El president
- El vicepresident
- El vocals electes següents:
a) Dos representants dels productors d’agricultura ecològica de Mallorca
b) Un representant dels productors d’agricultura ecològica de Menorca
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c) Un representant dels productors d’agricultura ecològica d’Eivissa i
Formentera
d) Un representant dels comercialitzadors de productes d’agricultura ecològica
e) Un representant dels elaboradors d’agricultura ecològica
També són membres de la Junta Rectora els vocals no electes següents:
a) Dos representants de les associacions de consumidors
b) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
c) Dos representants d’organitzacions ecologistes
d) Un representat de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
e)Un representant de la Conselleria de Medi Ambient
f) Un representant del Consell Insular de Menorca
g) Un representant del Consell Insular de Mallorca
h) Un representant del Consell Insular d’Eivissa
i) Un representant del Consell Insular de Formentera
j) Dos representats de les organitzacions professionals agràries
k) El director tècnic, que actua com a secretari, amb veu però sense vot.
2. Durant el període de vigència del càrrec, la sanció per infracció greu en
les matèries que regula aquest Decret -tant personal com de l’empresa o associació a la qual representa- comporta la baixa com a membre de la Junta
Rectora.
També comporten la baixa com a membre de la Junta Rectora els casos
següents:
- la petició de l’organisme o empresa a la qual representa
- l’absència injustificada a tres sessions consecutives o cinc d’alternes
- la baixa del Registre de l’empresa a la qual representa o la desvinculació d’aquesta del sector que representa
- l’acord de la Junta Rectora per majoria de vots
3. Els vocals que representin organitzacions o persones jurídiques cessen
quan es revoca o modifica la representació que exerceixen, i han de ser substituïts pel nou representant que designi l’entitat.
4. El conseller competent en matèria d’agricultura ha de designar un
representant perquè formi part de la Junta Rectora i un perquè, si n’és el cas, el
supleixi.
5. Els consells insulars de Mallorca i de Menorca han de designar cadascun un representant perquè formi part de la Junta Rectora i un perquè, si escau,
el supleixi.
6. Els consells insulars d’Eivissa i de Formentera han de designar un
representant perquè formi part de la Junta Rectora i un perquè, si escau, el
supleixi.
7. La resta d’entitats han d’elegir un representant titular i un de suplent.
8. Es prohibeix la delegació de vot.
9. Als membres de la Junta Rectora, els són d’aplicació els supòsits d’abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 6
Funcions de la Junta Rectora
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i) Promoure el consum i la difusió dels productes agroalimentaris ecolò-

gics.
j) Donar suport a l’associacionisme entre els operadors i la constitució de
canals propis de comercialització.
k) Aprovar el Manual de qualitat propi i vetllar perquè s’apliqui correctament.
l) Gestionar la denominació de qualitat.
m) Aprovar el pressupost corrent d’ingressos i despeses abans que acabi
el primer trimestre de l’any.
n) Aprovar la memòria anual de les activitats.
o) Aprovar la memòria de gestió econòmica i la liquidació del pressupost
de l’exercici anterior.
p) Elevar les propostes 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.
q)Totes les funcions no assignades a un altre òrgan del Consell.
Article 7
Sessions de la Junta Rectora
1. La Junta Rectora, convocada pel president del Consell o la persona que
delegui, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres estableixin i, en qualsevol cas, almenys una vegada al trimestre.
2. La Junta Rectora s’ha de reunir en sessió extraordinària quan sigui convocada a aquest efecte pel president o a sol·licitud, almenys, d’un terç dels
membres.
3. El règim de funcionament de les sessions i de la presa d’acords s’ha
d’establir en el reglament d’ordre intern.
4. En cap cas no s’ha d’admetre la delegació de vot.
5. Les minutes de les actes de les sessions de la Junta Rectora s’han d’enviar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca en el termini de trenta dies hàbils a
partir de la data de la reunió.
6. La convocatòria de les sessions de la Junta Rectora s’ha de trametre
personalment als membres d’aquesta per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi
constància de la recepció, amb almenys quatre dies d’antelació, i ha d’anar
acompanyada de l’ordre del dia de la reunió, en la qual no es poden tractar més
assumptes que els assenyalats prèviament, llevat que siguin presents tots els
membres del Ple i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de
la majoria.
En el cas de necessitat i quan, a judici del president o de la meitat dels
vocals, ho requereixi la urgència de l’assumpte, la convocatòria es pot trametre
amb només dos dies d’antelació.
En qualsevol cas, perquè la constitució de la sessió sigui vàlida és necessària la presència del president i del secretari o, si escau, de les persones que els
substitueixin, i més de la meitat dels membres del Ple.
Els membres del Ple podran presentar propostes de punts per a l’ordre del
dia fins a quatre dies abans de la data de la sessió o fins a un dia abans perquè
s’incloguin al torn obert de paraules.
7. Quan un membre titular no pugui assistir a una sessió ho ha de notificar al seu suplent, perquè el substitueixi, i al president o secretari del Consell o
ens assimilat.
8. Els acords del Ple s’adopten per majoria dels membres presents. Els
representants de l’Administració i de les organitzacions professionals agràries
participen a les sessions amb veu però sense vot.
Article 8
El president

La Junta Rectora té les funcions següents:
a) Aprovar, si escau, el reglament d’organització i funcionament del
CBPAE o ens assimilat i la 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.
b) Aplicar les disposicions d’aquest Decret, del Reglament de règim intern
i del Quadern general de normes de producció i elaboració, i vetllar perquè es
compleixin.
c) Proposar a la Conselleria d’Agricultura i Pesca les modificacions d’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) Adoptar els acords oportuns en relació amb la compareixença del
Consell davant dels organismes públics i privats.
g) Adoptar els acords oportuns en relació amb l’assistència del Consell a
fires, congressos i altres esdeveniments nacionals o internacionals.
h) Difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes de producció ecològica, promocionant les empreses que facin producció ecològica 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.

Una vegada constituïda la Junta Rectora, en la mateixa sessió, s’han de
proposar el president i el vicepresident entre els vocals electes esmentats en els
apartats a, b, c, d i e de l’article 5.1.
Posteriorment, el titular de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, com a
autoritat competent, ha resoldre el nomenament del president i del vicepresident, els quals han de prendre possessió d’acord amb el que fixi el Reglament
propi.
Article 9
Funcions del president
1. Són funcions del president:
a) Representar el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
b) Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, assenyalar l’ordre
del dia, sotmetre a la decisió d’aquest els assumptes de la seva competència,
executar els acords adoptats i dirigir els debats.
c) Assegurar el compliment les disposicions legals i complementàries de
conformitat amb els acords del Ple.
d) Administrar els ingressos i fons del Consell i ordenar els pagaments
corresponents conjuntament amb el director tècnic, de conformitat amb els
acords del Ple.
e) Contractar, suspendre o renovar el personal del CBPAE, segons els
acords del Ple.
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f) Trametre a l’Administració competent en matèria de qualitat agroalimentària els acords que adopti el Ple, per al compliment general, en virtut de les
atribucions que li confereix el Decret 49/2004 o el seu Reglament, com també
els que, per la seva importància, estimi que han de ser coneguts per aquesta.
g) Qualsevol altra funció que la Junta Rectora acordi.
h) Qualsevol altra que li correspongui d’acord amb la normativa reguladora dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.
2. El president del Consell pot delegar les funcions en un o més membres
de la Junta Rectora, en els termes i les circumstàncies que s’estableixin per
acord del Ple.

Article 11
Causes de cessament de la Presidència
1. El president cessa:
a) En expirar el termini del mandat.
b) A petició pròpia, una vegada el Ple ha acceptat la dimissió.
c) Per decisió motivada del conseller competent en matèria d’agricultura
o de l’òrgan competent dels consells insulars, a proposta del Ple del Consell.
2. En cas de cessament o mort, el Ple del CBPAE, en el termini d’un mes,
ha de proposar al conseller competent en matèria d’agricultura o a l’òrgan competent dels consells insulars, un candidat per a la Presidència, si bé la durada del
mandat del nou president s’estén únicament fins a la primera renovació del Ple.

Article 15
Nomenament i funcions del director tècnic
1. El director tècnic del Consell ha de ser nomenat mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a proposta de la
Junta Rectora.
2. El director tècnic té les funcions següents:
a) Coordinar i dirigir els serveis del Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica, seguint les directrius generals que estableixi la Junta
Rectora.
b) Informar la Junta Rectora de les gestions que hagi dut a terme i participar en les sessions amb veu però sense vot.
c) En general, vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de
producció agrària ecològica.
d) Organitzar i dirigir els serveis.
e) Informar l’Administració competent de les incidències en la producció
i el mercat.
f) Gestionar la part econòmica.
g) Qualsevol altra que li encomani la Junta Rectora o la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

Article 12
El vicepresident
1. Al nomenament i cessament del vicepresident li són d’aplicació el
mateix procediment i les mateixes causes regulades per a la Presidència. La
duració del seu mandant també és de quatre anys.
2. Al vicepresident li correspon l’exercici de les funcions que li encomani el Ple en absència del president i la suplència d’aquest en cas d’absència o
malaltia.
Article 13
El secretari
El secretari és el director tècnic del consell al qual correspon la direcció i
la coordinació general tecnicoadministrativa dels òrgans, serveis i dependències
del Consell, a més de les funcions següents:
a) Dirigir i gestionar el personal al servei del Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica.
b) Redactar l’avantprojecte del pressupost i la memòria anual d’activitats.
c) Actuar com a secretari dels òrgans de govern, amb veu però sense vot.
d) Vetllar pel compliment de la normativa vigent, i advertir de qualsevol
desviació que es produeixi.
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 petició motivada de les persones interessades.
g) Administrar els ingressos i fons del Consell i ordenar els pagaments
corresponents conjuntament amb el president, de conformitat amb els acords del
Ple.
h) Complir les ordres que rebi del Ple, d’acord amb el Reglament i la normativa vigent.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent.
Article 14
Composició i funcions del Comitè de Qualificació
1. El Comitè de Qualificació ha d’estar format per dos tècnics qualificats i amb experiència sobre la matèria del Servei de Certificació del Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica.
Els responsables tècnics del Comitè de Qualificació han de ser nomenats
mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca a proposta de la Junta Rectora.
2. El Comitè de Qualificació té les funcions següents:
a) Informar sobre la naturalesa i la qualitat de la producció, elaboració i
comercialització dels productes indicats en els apartats a) i b) del punt 1 de l’article 1 i els apartats a), b), c) i d) del punt 2 de l’article 1 del Reglament (CE)
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834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre la producció i etiquetatge
dels productes ecològics, en vigor a partir de l’1 de gener de 2009.
b) Fixar el període de conversió dels operadors que iniciïn produccions
ecològiques en els termes que estableix aquest Decret.
c) Adoptar les mesures previstes a l’article 30 del Reglament (CE)
834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, en el cas de descobrir una irregularitat o infracció.
d) Emetre, abans que s’imposi una sanció als operadors, informes sobre la
conformitat o disconformitat amb el règim de funcionament i control dels operadors de productes ecològics. Aquests informes són vinculants i s’han d’elevar
a la Junta Rectora.
e) Expedir els certificats que avalin les produccions agràries ecològiques.

Article 10
Duració del mandat de la Presidència
D’acord amb l’article 12.3 del Decret 49/2004, de 28 de maig, el president
exerceix el mandat durant quatre anys i pot ser reelegit.

25-04-2009

Article 16
Serveis del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
Per dur a terme les tasques pròpies, el Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica ha de disposar del personal qualificat necessari, distribuït en
quatre serveis, que actuen amb independència i coordinats pel director tècnic:
1. Servei de Certificació, que du a terme les tasques de certificació.
2. Servei d’Administració, que du a terme les tasques de gestió administrativa ordinària (comptabilitat, subministrament de material, etc.)
3. Servei d’Inspecció i Control, que ha de disposar dels inspectors necessaris per dur a terme el sistema de control esmentat en els articles 27 i següents
del Reglament 834/2007.
4. Servei de Qualitat, encarregat de les tasques d’implantació i manteniment del sistema de qualitat certificat per ENAC.
Capítol III
Registres d’operadors
Article 17
Registres d’operadors
1. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica ha de gestionar els
registres que s’indiquen a continuació:
a) Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries.
b) Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració.
c) Registre d’operadors titulars d’empreses importadores de països tercers.
d) Registre de titulars d’empreses col·laboradores i de comercialització
final.
2. La funció d’aquests registres és subministrar al Consell Balear de la
Producció Agrària Ecològica i a la conselleria o consell insular competent en
matèria d’agricultura la informació necessària per controlar eficaçment els operadors de què es tracti, com també la que preveu el punt 5 de l’article 28 del
Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007.
Article 18
Característiques del Registre d’operadors d’explotacions agropecuàries
1. En el Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries han
d’aparèixer tots els operadors els productes dels quals puguin ser emparats per
aquest Decret.
2. Hi ha de figurar el nom del propietari i, si escau, el de l’arrendatari o
titular de l’explotació, el paratge, terme municipal en què està situada, polígon
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i parcel·les cadastrals, superfície, cultius, nombre d’animals, races, nombre de
magatzems i tipus de productes emmagatzemats en cada magatzem, i qualsevol
altra dada necessària per classificar i localitzar perfectament l’explotació, com
també els plànols en què es reflecteixin les parcel·les i instal·lacions inscrites.
3. El Consell pot sol·licitar als operadors una declaració de la resta de
l’explotació no ecològica, si n’hi ha.
Article 19
Característiques dels registres dels operadors titulars d’empreses d’elaboració, d’empreses col·laboradores i de comercialització final i d’empreses importadores de països tercers

25-04-2009

constituït per tots els béns i drets que li pertanyen per qualsevol títol. El Consell
Balear de la Producció Agrària Ecològica pot adquirir i vendre qualsevol tipus
de béns d’acord amb el que prevegi el Reglament propi.
Disposició addicional única
Aquest Decret s’ha de presentar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí perquè, si escau, el ratifiqui i publiqui en el Butlletí Oficial de
l’Estat.
Disposició transitòria única

1. En el Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració s’han d’inscriure tots els operadors que elaborin productes emparats per aquest Decret i els
comercialitzin amb marca pròpia.
2. En el Registre d’operadors titulars d’empreses col·laboradores i de
comercialització final s’han d’inscriure tots els operadors que elaborin o envasin productes emparats per aquest Decret en col·laboració amb algun operador
inscrit, com també els comerços minoristes que desitgin reenvasar o detallar el
producte emparat per l’aval AE amb la finalitat de vendre’l.
3. En el Registre d’operadors titulars d’empreses importadores de països
tercers s’han d’inscriure tots els operadors que importin productes emparats pel
Reglament (CE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre la producció i etiquetatge dels productes ecològics, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91 del
Consell, de 24 de juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i la indicació en els productes agraris i alimentaris.
4. En els registres esmentats ha de figurar el nom de l’empresa i del titular, localitat, zona d’emplaçament, productes que elabora, capacitats corresponents, nombre de magatzems i capacitat de cadascun, les 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, s’ha de fer constar aquesta circumstància i indicar-ne el nom del propietari.
5. Només poden inscriure’s en aquests registres les empreses que els únics
productes que venguin que no estiguin envasats unitàriament tinguin l’aval AE.

En el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, s’ha de regularitzar la composició de la Junta Rectora i del Comitè
de Qualificació. Mentrestant, la composició actual d’aquests òrgans ha de dur a
terme les funcions que estableix quest Decret.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 153/2000, de 15 de desembre, pel qual es crea el
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica; la disposició addicional tercera del 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 agroalimentàries, i qualsevol altra norma de rang igual o inferior que s’oposi a aquest Decret.
Disposició final única
1. El conseller d’Agricultura i Pesca queda facultat per dictar totes les disposicions necessàries per executar i desplegar aquest Decret.
2. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 17 d’abril de 2009

Article 20
Actualització dels registres
1. Si es produeix alguna variació que afecti les dades subministrades pels
operadors inscrits en algun dels registres regulats a l’article anterior, aquests ho
han de comunicar immediatament al Consell.
2. El Servei d’Inspecció i Control del Consell ha d’efectuar inspeccions
periòdiques per comprovar la veracitat del que disposa el paràgraf anterior.
Les dades dels registres han de ser actualitzades periòdicament. En el cas
que es descobreixi una irregularitat o infracció s’ha d’aplicar el règim de sancions i les mesures previstes a l’article 30 del Reglament (CE) 834/2007 del
Consell, de 28 de juny de 2007, i des del primer moment ha de quedar constància del fet a l’expedient de l’afectat en el registre corresponent.
Capítol IV
Finançament
Article 21
Finançament
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica disposa dels recursos següents:
a) Els drets que constitueixen el seu patrimoni i els rendiments d’aquest.
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries establertes en el Reglament i les
aportacions que s’acordin.
c) Les subvencions
d) Les indemnitzacions, donacions i llegats de qualsevol ordre que li
siguin atribuïts i que siguin acceptats pel Ple.
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 exempcions i beneficis fiscals que s’estableixin.
g) Les assignacions pressupostàries que li atorgui la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en les lleis de pressuposts corresponents.
h) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions
legals i els preceptes estatutaris.
Les conselleries competents en matèria d’agricultura i pesca i en matèria
d’hisenda han de regular, mitjançant una ordre conjunta, els principis bàsics i el
sistema de comptabilitat aplicable al Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica, d’acord amb la normativa vigent.
Article 22
Patrimoni
El patrimoni del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica està

El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS
Num. 8380
Correcció d’errors de la resolució del president del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, per la qual es publica la
convocatòria, corresponent a l’any 2009, de l’assignació de funcionament per a les organitzacions empresarials i sindicals que
formen part dels grups I i II d’aquest Consell
D’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, havent advertit
un error material en la versió catalana de la resolució esmentada (BOIB núm.
54, de 14 d’abril de 2009), es procedeix a la següent correcció:
En la versió catalana, on diu:
Convoc les organitzacions CAEB, PIMEB, CCOO i UGT, integrants dels
grups I i II d’aquest Consell, perquè presentin els escrits de petició corresponents a l’exercici 2008, en els termes següents:
Ha de dir:
Convoc les organitzacions CAEB, PIMEB, CCOO i UGT, integrants dels
grups I i II d’aquest Consell, perquè presentin els escrits de petició corresponents a l’exercici 2009, en els termes següents:
Palma, 14 d’abril de 2009
El president
Llorenç Huguet Rotger

—o—

