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Requisits per a l’obtenció de la marca Menorca Reserva de Biosfera

Categoria 7: EMPRESES PRODUCTORES DE VI

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses productores de vins de les categories següents:

Cellers que elaborin vins comercialitzats amb la indicació geogràfica protegida (IGP) Illa de Menorca/Isla de Menorca

Obligatori Recomanat

Sol·licitud d'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB)

Presentació de la sol·licitud d'adhesió a la marca (annex I)

S'ha de complir el que disposa l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambiente i Territori de 28 d’agost de 2013 per la qual s’aprovà el Plec de condicions de la IGP Illa de Menorca/Isla
de Menorca (BOIB núm. 122 de 3 de setembre de 2013),  o el que estigui en vigor en el moment de la sol·licitud.

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides.
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COMPROMISOS OBLIGATORIS

N

Realitza el seguiment sobre el consum d'energia i aigua (electricitat, gas, gasoil…).

Reemplaça les bombetes incandescents i halògenes per altres de baix consum o LED.

Adopta mesures per a l'estalvi de llum: interruptors temporalitzats, cèl·lules d'il·luminació automàtica…

Instal·la dispositius d'estalvi d'aigua: aixetes monocomandament, filtres d'aire, cisternes de doble descàrrega o descàrrega interrompuda…

Prioritza materials reciclats, reutilitzables o reciclables.

Reciclatge de residus: utilitza contenidors per a la recollida selectiva de cada tipus de residu, a disposició del personal per al seu adequat tractament (envasos, restes, paper i cartó, vidre,
així com de residus orgànics si n’hi ha al municipi)

Producció ecològica certificada pel Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE)

Producció integrada en el cas d’espècies que tenguin regulada aquesta modalitat de producció

Manteniment del sòl amb coberta verda permanent o incorporació de les restes de poda

Acord de custòdia o contracte territorial

Inscripció en el catàleg d'Agroxerxa

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

Fa un ús eficient de l'aigua de reg, utilitzant sistemes de reg localitzat, ajudant-se d'un sistema de càlcul de les necessitats d'aigua del cultiu o aplicant estratègies de reg deficitari.

Utilitza equips de cogeneració o sistemes d'aprofitament d'energies renovables.

Adopta mesures per a la reducció de la contaminació lumínica: reducció de la il·luminació exterior, llums solars, temporitzadors, sensors de moviment a l'exterior, etc.

Utilitza un sistema de depuració adequat o està connectat a la xarxa municipal de sanejament.

Disposa d'informació en català a la pàgina web i als fullets informatius.

Utilitza productes de neteja biodegradables/ecològics

Una vegada aprovada l'adhesió a la marca, es comprometen a complir també els següents punts mentre duri la seva permanència:

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera
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COMPROMISOS RECOMANABLES
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9 OBLIGATORIS

11 RECOMANABLES

Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió).

En la seva promoció utilitza el recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió).

Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades.

Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca MRB (agricultura, ramaderia, artesania, art, actes culturals, etc.).

Assisteix a les jornades formatives que de forma específica organitza l'Agència Menorca Reserva de Biosfera per als usuaris de la marca.

Organitza o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB.

Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

Organitza, participa o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social.

Col·labora en estudis o projectes impulsats per l'Administració pública.

Col·labora activament en la detecció, l'erradicació i el control de noves plagues i malalties.

Requisits: 20

Per adherir-se a la marca MRB han de complir 11 requisits, 9 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (5 requisits) en 3
anys.


	Hoja1

