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REGLAMENT PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS REQUERIDES PER A LA
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL EMPARADA EN LA MARCA DE
GARANTIA “MEL DE PLANOLES”
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS
Article 1. Objecte de Reglament
L’objecte de la present normativa és la regulació de l’ús de la marca de garantia “MEL DE
PLANOLES”, que servirà per distingir exclusivament les mels que reuneixin les
característiques definides en aquest reglament i que en la seva producció i envasament hagin
complert tots els requisits exigits en aquest i en la legislació vigent.
Article 2. De la marca “MEL DE PLANOLES”
1. La marca “MEL DE PLANOLES” i els distintius que la representen són propietat de
l’Ajuntament de Planoles, amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 de Planoles
(NIF.: P174300I).
2. Podran utilitzar voluntàriament la marca “MEL DE PLANOLES” les persones físiques o
jurídiques que, tant elles com els productes objecte de diferenciació de l’esmentada
marca, compleixin els requisits que s’assenyalen en el present reglament i hagin estat
autoritzades expressament pel titular de la marca.
3. La marca “MEL DE PLANOLES” o el seu logotip no podran ser utilitzats per a cap altra
classe de mel més que per a aquella a la qual fa referència el present reglament. Tampoc
no es podran utilitzar termes, expressions, marques o distintius que per la seva similitud
fonètica o gràfica amb la marca puguin induir el consumidor a confusió amb la marca
objecte de reglamentació.
4. Per a l’autorització d’ús de la marca “MEL DE PLANOLES” el titular de la marca podrà
fixar quotes que hauran de satisfer les persones físiques o jurídiques inscrites en els
registres als quals fa referència el present reglament.
CAPÍTOL II. SOL·LICITUD I REGISTRE
Article 3. Sol·licitud
1.

Podran sol·licitar l’ús de la marca les explotacions i apicultors als quals fa referència
aquest reglament interessats en la utilització de la marca col·lectiva “MEL DE
PLANOLES”, així com les instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament
amb residència al municipi.

2.

La instància es dirigirà a l’Ajuntament de Planoles i s’acompanyarà de tots els documents
acreditatius del compliment de les condicions exigides que els sigui d’aplicació segons el
present reglament.

3.

El titular de la marca denegarà, de forma motivada, les sol·licituds que no s’ajustin als
preceptes d’aquest reglament.
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Article 4. Registre
1.

Es crearà un Registre dels apicultors en finques públiques (RAFP) del municipi de
Planoles, on s’inscriuran únicament els productors apícoles als quals l’Ajuntament de
Planoles els hi ha atorgat una llicència d’ocupació temporal de finques de titularitat de
l’Ajuntament amb l’objectiu de desenvolupar-hi explotacions apícoles de producció de
“MEL DE PLANOLES”. En el Registre hi costaran les dades personals del productor, el
número de llicència atorgat per l’Ajuntament de Planoles, el codi REGA de cada arna
segons el cens d’arnes i el número d’alta al Registre d’Explotació Ramadera.

2.

També es crearà un Registre d’apiaris existents en el municipi de Planoles (RAP) on
s’inscriurà la finca (referència cadastral), el titular i les seves dades personals i la ubicació
de cada un dels assentaments apícoles existents (coordenades).

3.

Finalment es crearà un Registre de les instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o
envasament que tinguin el domicili social a Planoles.

4.

Estar inscrit en el RAFP i/o en el Registre de les instal·lacions d’extracció,
emmagatzematge i/o envasament del municipi de Planoles, serà requisit indispensable
per poder utilitzar la marca col·lectiva “MEL DE PLANOLES”.

5.

La inscripció en aquests registres no eximeix els interessats de l’obligació d’inscriure’s en
aquells registres que, amb caràcter general, s’estableixin.

6.

Tot productor apiari que tinguin llicència de l’Ajuntament de Planoles no podrà envasar
“MEL DE PLANOLES” fins que no hagi transcorregut un mínim de 6 mesos des de la
data de la referida llicència, excepte els casos de canvi de titularitat de les arnes.

7.

Per a la vigència de les inscripcions en els corresponents registres serà indispensable
complir, en tot moment, els requisits que imposa el present reglament, i s’haurà de
comunicar al titular de la marca qualsevol variació que afecti les dades subministrades en
la inscripció quan això es produeixi. El titular de la marca podrà revocar les inscripcions
quan els titulars inscrits no s’atenguin a aquestes prescripcions.

8.

Es podran efectuar inspeccions periòdiques per comprovar l’efectivitat del que es disposa
en l’apartat anterior.

9.

Totes les inscripcions i dades dels diferents registres tindran una vigència de 4 anys, que
es correspon el termini de durada de les llicències. Passat aquest termini les dades
s’hauran de renovar.

CAPÍTOL III. DEL PRODUCTE EMPARAT PER LA MARCA “MEL DE PLANOLES”
Article 5. Del producte
Les mels a les quals es podrà aplicar la marca de garantia “MEL DE PLANOLES” s’ajustaran
a la definició següent, així com també a les exigències establertes en aquest Reglament.
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S’entén per mel la substància natural dolça produïda per l’abella negra autòctona (Apis
mellifera raça mellifera) a partir del nèctar de plantes o de secrecions de parts vives de
plantes o d’excrecions d’insectes xucladors presents en les parts vives de plantes, que les
abelles recol·lecten i transformen combinant-la amb substàncies específiques pròpies i
dipositen, deshidraten, emmagatzemen i deixen en arnes perquè maduri.
Article 6. De la producció
1. Només es podrà aplicar la marca de garantia “MEL DE PLANOLES” a la producció
d’arnes que resideixin durant tot l’any en el municipi de Planoles.
2. Només es podrà aplicar la marca de garantia “MEL DE PLANOLES” a aquella que
provingui exclusivament d’abella negra autòctona (Apis mellifera raça mellifera).
3. La producció de la mel subjecta a aquesta marca de garantia complirà en tot moment la
normativa de producció ecològica.
Article 7. De l’envasament de la “MEL DE PLANOLES”
a) La mel envasada es presentarà en estat líquid (fluid) o sòlid (cristal·litzada). No es
permetran presentacions que mostrin defectes greus com separació de fases o
fermentació, i en aquests casos s’incorrerà en desqualificació segons allò preceptuat en el
present reglament.
b) La mel també es podrà presentar en porcions de bresca totalment operculades.
c) Per decantar i envasar una mel cristal·litzada, se’n permetrà la liquació sense superar
temperatures de 45 ºC. Aquest procés es realitzarà pels mètodes i maquinària autoritzats
pel titular de la marca, i en resta exclòs el procés de pasteurització.
d) El contingut dels envasos destinats al consum directe de la mel, així com les seves
toleràncies, queda establert segons la normativa vigent.
e) La forma dels envasos serà l’adient per permetre una perfecta decantació de les
bombolles que puguin produir-se quan s’emplenin. Queda lliure l’elecció del format
d’envàs, sempre que compleixi la normativa vigent per a la mel i la general dels productes
alimentaris.
f)

El sistema de tancament de l’envàs haurà de garantir l’estanquitat i aïllar el contingut de la
humitat i pols exterior.

g) Els límits màxims microbiològics i les toleràncies de productes contaminants i substàncies
tòxiques s’ajustaran a la legislació vigent.
Article 8. De l’etiquetatge de la “MEL DE PLANOLES”
1. En les etiquetes pròpies de cada indústria d’envasament que es destinin a la mel
emparada per la marca de garantia “MEL DE PLANOLES”, a més de complir la normativa
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vigent d’etiquetatge de la mel, s’haurà d’identificar amb la marca i el logotip “MEL DE
PLANOLES” i amb el número de registre de l’envasador o apicultor.
2. Com a informació complementària, es podrà fer menció en l’etiqueta de l’època de collita
segons la denominació de la zona de producció (primerenca, tardana, etc.).
3. En tot cas, es respectaran les competències que corresponguin a altres institucions en
matèria de supervisió del compliment de les normes generals de l’etiquetatge.
4. L’Ajuntament de Planoles adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la marca de
garantia “MEL DE PLANOLES”.
Article 9. Altres
El titular de la marca podrà elaborar directrius sobre mètodes de producció i envasament
tendents a l’homogeneïtzació del producte i la millora de la comercialització i qualitat de la
mel.
CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS
Article 10. Drets i obligacions
1. Només els titulars de les explotacions apícoles registrades i les instal·lacions d’extracció,
emmagatzematge i/o envasament inscrites en el corresponent registre que compleixin els
requisits establerts en aquest Reglament podran produir i/o envasar mel de la marca “MEL
DE PLANOLES”.
2. El dret a l’ús de la marca de garantia en publicitat, documentació o etiquetes és exclusiu
de les firmes inscrites en els registres del titular de la marca.
Article 11. Obligacions de les explotacions i els productors qualificats
1. La producció de mel apta per a la seva diferenciació per la marca “MEL DE PLANOLES”
es realitzarà exclusivament a les explotacions, prèviament qualificades a aquest efecte,
que compleixin en tot moment les normes i condicions previstes en aquest reglament. La
qualificació de les explotacions serà vigent per quatre anys renovables en igual període.
2. Hauran de disposar de registre d’explotació apícola.
3. No estar sotmeses a expedient administratiu a causa d’infracció contra la legislació vigent
en matèria de sanitat, ni qualsevol altra normativa que els sigui d’aplicació.
4. Subscriure compromís explícit d’acceptació de les normes del present Reglament que els
siguin aplicables.

Pl. Ajuntament, 1 - 17535 PLANOLES - Tel. 972 73 60 00 – Fax 972 73 61 75 – ajuntament@planoles.cat – NIF: P-1714300-I

Ajuntament de
Planoles

Publicat en el BOP de Girona núm. 119 de 22-06-2017
Ple de 11-05-2017

5. Permetre, en tot moment, tots els controls, inspeccions i presa de mostres que considerin
oportuns els serveis de control responsables, i col·laborar-hi en el que calgui quan els ho
requereixin. A aquests efectes, el titular de la marca establirà el protocol de control, que es
donarà a conèixer a les explotacions qualificades.
6. Els titulars inscrits declararan al titular de la marca el nombre de quilograms obtinguts,
tipus de mel estimada, ubicació de les arnes i totes les dades que es considerin oportunes
per al control adequat de les produccions.
Article 12. Obligacions de les instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o
envasament
1. Únicament podran dedicar-se a l’envasament de la mel de la marca “MEL DE PLANOLES”
les indústries amb residència al municipi que hagin obtingut prèviament la qualificació que
les habilita per dur a terme l’envasament de la mel de la marca “MEL DE PLANOLES”.
2. Disposar de registre d’indústria agrària.
3. No estar sotmeses a expedient administratiu a causa d’infracció contra la legislació vigent
en matèria de sanitat, ni qualsevol altra que els sigui d’aplicació.
4. Subscriure compromís explícit d’acceptació de les normes del present reglament que els
siguin aplicables.
5. Permetre, en tot moment, tots els controls, inspeccions i presa de mostres que considerin
oportuns els serveis de control responsables, i col·laborar-hi en tot el que calgui quan els
ho requereixin. A aquests efectes el titular de la marca establirà el protocol de control, que
es donarà a conèixer a les explotacions qualificades.
6. Els locals inscrits en el registre hauran de reunir els requisits necessaris de caràcter tècnic
i sanitari que estableixi la legislació vigent.
7. Les indústries que duguin a terme altres tipus d’envasament a part del de la mel de la
marca “MEL DE PLANOLES” ho faran constar expressament en el moment de la
inscripció i hauran de tenir cura d’evitar, en tot moment, que es mesclin o confonguin amb
la mel emparada per la marca.

CAPÍTOL V. Control
Article 13. Control
1.

El titular vetllarà pel correcte ús de la marca i establirà un organisme de control, servei de
control, bé amb personal propi o establint convenis amb empreses especialitzades.
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2.

Les activitats de control es duran a terme mitjançant les corresponents inspeccions, que
s’efectuaran mitjançant un mostratge aleatori significatiu i que, entre altres aspectes,
verificaran mitjançant anàlisis fisicoquímiques i pol·líniques de la mel per constatar
l’autenticitat de l’origen floral i geogràfic de la “MEL DE PLANOLES”.

3.

La mel que per qualsevol causa presenti defectes o alteracions sensibles o en la
producció de la qual s’hagin incomplert els preceptes d’aquest reglament o els
assenyalats per la legislació vigent serà desqualificada per part de l’Ajuntament de
Planoles i tindrà com a conseqüència la pèrdua del dret a l’ús de la marca de garantia.

4.

La desqualificació de la mel podrà ser realitzada per l’Ajuntament de Planoles en
qualsevol fase de la seva producció, extracció, envasament i/o emmagatzematge.
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