PLEC DE CONDICIONS VINYA-CELLER-MASIA
CONTRACTE D’ADHESIÓ A LA CERTIFICACIÓ VINYA-CELLERMASIA - DECLARACIÖ RESPONSABLE
NOM DE L’EMPRESA :
NIF :
RAÓ SOCIAL :
REPRESENTANT DE L’EMPRESA :
TELÈFON :
FAX :
Nº REGISTRE SANITARI :
Nº EMBOTELLADOR
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email

Indicar els productes que es comercialitzen :
VI NEGRE

·

VI ROSAT

·

VI BLANC

·

CAVA

·

Indicar la MARCA que es vol certificar : _________________________________

Amb la signatura del present document l’empresa es compromet a cumplir amb els
requisits que s’exposen a continuació:
Primer :
L’empresa s’adhereix al Consorci Per l’Ús del Segell (CPUS) i assumeix tots
els Estatuts establerts per aquest Organisme.
Segon :
L’empresa especificada es compromet a cumplir allò establert al Plec de
Condicions i les disposicions que determini el Consorci
Tercer :
En cas d’incumpliment d’un o més requisits establerts en el Plec de
Condicions, l’empresa es sotmetrà al règim de sancions establert per a tal fi.
Quart :
L’empresa permetrà en tot moment la tasca de l’Entitat de Control.

Com a prova de conformitat amb tots els punts exposats, l’empresa signa
a_________________________________ amb data _________________.
Per:

Signatura de l’empresa
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Jo en/na ……………………………com a representant autoritzat/da de l’empresa
……………………
Declaro responsablement :
-Que complim el Plec de Condicions de Vinya Celler Masia i en concret:
-que tot el raïm que elaborem en el nostre celler prové de vinyes pròpies
-que tot el vi que comercialitzem amb marca propia l’elaborem i embotellem en el nostre
celler
-que no embotellem ni comercialitzem amb marca propia vi procedent d’altres cellers

Com a prova de conformitat amb tots els punts exposats, l’empresa signa
a_________________________________ amb data _________________.

SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESA SOL.LICITANT

PLEC DE CONDICIONS
Aquest PLEC de CONDICIONS podrá ser modificat per la Junta del consorci i aquestes
modificacions hauran de ser ratificades en la primera assemblea General que se
cel·lebri,
1.- OBJECTE
2.- CAMP D’APLICACIÓ
3.- DEFINICIONS
4.- CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE
4.1. CONDICIONS DE MATÈRIA PRIMA
4.2. CONDICIONS D’ELABORACIÓ
4.3. CONDICIONS D’INFRAESTRUCTURA
4.4. CONDICIONS DE LES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DELS PRODUCTES
5.- CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS QUE ES VULGUIN ADHERIR A L’ÚS DEL SEGELL VINYACELLER-MASIA
6.- CONDICIONS D’ETIQUETATGE. ÚS DEL LOGO

1.- OBJECTE
L’objecte del present document és establir els requisits que ha de cumplir un establiment
que elabori vi i/o cava per tal de poder utilitzar el segell.
2.- CAMP D’APLICACIÓ
El present plec de condicions s’aplicarà :
-

Per a cellers, i els seus vins i caves, situats en territoris de l’àmbit lingüistic del català.

3.- DEFINICIONS
A efectes del present plec de condicions s’entendrà per:
Vi: És la beguda resultant de la fermentació alcohòlica complerts o parcial del raïm fresc o
del most. La seva graduació alcohòlica natural no serà inferior a nou graus, excepte tot
allò disposat en els articles 14 i 15 del Reglament de la Llei 25/1970 de l’Estatuto de la
Viña, del Vino y de los Alcoholes referents als vins “enverados”, “”chacolís i vins dolços
naturals.
Partida: Grup de botelles homogeni tant respecte de la procedència del producte com a
l’envelliment i la criança d’aquest, i sempre serà referit a un nombre d’ampolles limitat que
hauran de ser comercialitzades numerades.
Celler: Tota construcció que inclogui l’utillatge i espai suficient per a poder elaborar el vi i
envellir-lo i criar-lo.
Marca: Signe susceptible de representació gràfica que serveix per distingir els productes
o serveis d’una persona física o moral. La marca pot ser constituïda per un nom i/o un
grafisme.
PLEC DE CONDICIONS DEL PRODUCTE

VINYA-CELLER-MASIA

PÀGINA 1/3

Cava: Vi escumós obtingut mitjançant una segona fermentació en ampolla, en la que
haurà de transcórrer tot el procés d’elaboració i criança fins a la eliminació de les lies.
Aquest procés s’haurà d’efectuar en “caves” o locals de condicions tèrmiques adequades.
Vinyes pròpies:

Vinyes propietat del centre inscrit en la certificació de producte

conreades directament per la pròpia empresa o cedides a tercers en aparceria o que no
sent-ne propietària són conreades per ella o si ho són per d’altri per compte seva serà
sota un contracte que ha d’incloure de manera clara el control sobre la gestió agronòmica
d’aquestes vinyes i que no es pot reduir de cap manera a un compromís de compra del
raïm.
Entitat de Control: será nomenada per l’Assemblea i podrá estar formada per els propis
consorciats o ser una empresa de certificació externa (p.e. Bureau Veritas), mentre no
sigui nomenada és la Junta del Consorci qui farà les seves funcions
Comité de Certificació: l’Assemblea podrá nomenar un comité de certificació

mentre

no sigui nomenada és la Junta del Consorci qui farà les seves funcions
4.- CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE I DE CELLER
El segell VINYA CELLER MASIA ens vincula el vi amb tres elements bàsics que conformen una
manera de viure’l, unida a una tradició ancestral que volem que perduri. Per això s’han de complir
els següents tres criteris principals del trinomi
•

La Vinya: el producte elaborat i comercialitzat per el celler (empresa) prové de les vinyes
pròpies

•

El Celler: el vi comercialitzat per el celler (empresa) ha de ser elaborat en celler propi amb
raïm de les vinyes pròpies

•

La Masia: es lliga de manera indissoluble a una unitat en el conreu i elaboració, a un
compromís amb la tradició i a una gestió ligada al treball i al respecte a la terra

5.- CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS QUE ES VULGUIN ADHERIR A L’ÚS DEL
SEGELL DE CONFORMITAT VINYA-CELLER-MASIA
-

Els elaboradors que utilitzen el segell
elaboradors de vi i/o cava i

de conformitat VINYA-CELLER-MASIA són

hauran de cumplir

la legislació vigent que els sigui

aplicable.
Sense ser exhaustius hauran de tenir vigents
-el Registre d’Industries Agraries
-el Número de Registre Sanitari
-el número d’embotellador i envasador
fer anualment
-la DUN on figurin les vinyes pròpies
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-la declaració de collita
6.- CONDICIONS D’ETIQUETATGE. ÚS DEL LOGO
Tots els cellers que compleixen amb els Criteris Principals i hagin sol·licitat l’adhesió, signat
l’acceptació de les disposicions que estableixi el Comitè de Certificació i l’entitat de Control i
fet la Declaració Prèvia Responsable podran usar la marca registrada “Vinya Celler Masia” ®
i el seu logotip, en la comunicació general de l’empresa (fulletons, opuscles, catàlegs, caixes,
cartells, estands, presentacions, xarxes socials, pàgines web, etc...). En l’etiquetatge de les
ampolles , en general, només hi podran figurar les paraules vinya-celler-masia i no el logosegell, que si que hi podrà ser en la contraetiqueta
L’ús del Segell en l’etiqueta queda restringit a partides de vi concretes que hauran de ser
testades com a producte acabat i seguir el reglament específic que determini el Comitè de
Certificació, en concret:
• El celler haurà de dir en quin vi i quina partida concreta vol emparar amb el segell i signar
una Auto-declaració Prèvia on figuraran les dades necessàries per a garantir la traçabilitat
del producte i el compliment del plec de condicions de producte establert per el Consorci
per a l’ús de Segell Vinya Celler Masia

Llegit el Plec de Condicions
Manifesto fefaentment i sota la meva responsabilitat que:
(l’empresa )…………compleix totes les condicions aquí recollides-que en qualsevol cas facilitaré la informació que em sigui sol·licitada i l’accés a les
meves instal·lacions a qui designi l’Entitat de Control per a poder fer-ne la comprovació
corresponent
-que en cas que hi hagués modificacions en el Plec de Condicions o en la l’empresa que
portessin a un incompliment ho exposaria per a la seva discusió i solució i acceptaré la
decisió que determini el Comité de Certificació
-a satisfer les quotes i derrames aprovades
I sol·licito
La meva alta al Consorci per a l’üs del Segell Vinya-Celler-Masia
I facilito un número de compte on autoritzo i només per a aquest ús, que em siguin
girades les quotes i derrames corresponents IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
I per a que aixi consti signo el present Plec de Condicions a …(data) a …(lloc)
-empresa/celler:
Nom:
DNI:
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