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

Categoria 8: EMPRESES COMERCIALITZADORES DE MEL

A

Poden sol·licitar l'adhesió a la marca Menorca Reserva de Biosfera (MRB) les empreses comercialitzadores de mel de les categories següents:
Apicultors o agrupacions d'aquests comercialitzadors de mel procedent exclusivament d'apiaris de Menorca, amb seu a la reserva de biosfera de Menorca

DIAGNÒSTIC
Núm.

REQUISITS
Obligatori

B

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

1

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

X

REQUISITS OBLIGATORIS
C

Activitats de l'empresa

2

Els apicultors han d'estar inscrits en el Registre d'explotacions ramaderes de Menorca (REGA)

X

3

Les casetes d'abelles han d'estar tot l'any ubicades a Menorca

X

4

Han d’utilitzar reines i eixams d'origen de l'illa de Menorca

X

5

Han de tenir un pla de prevenció d'incendis que inclogui l'ús dels fumadors i els tractaments silvícoles a l'entorn de l'apiari

X

D

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

Recomanat

6

Compleix la normativa especial de control integral de pesticides

X

7

Compleix la normativa en matèria de benestar animal

X

8

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

X

9

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

X

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

X

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

X

12 Prioritza materials reciclats, reutilitzables i/o reciclables

X

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,
13
així com orgànic si n’hi ha al municipi)

X

REQUISITS RECOMANABLES
E

Activitats de l'empresa

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

X

15 Cuida l'entorn dels apiaris i la seva integració paisatgística

X

16 Té un acord de custòdia o contracte territorial

X

17 Està inscrit en el catàleg d'Agroxerxa

X

F

Millores en comportament ambiental / Gestió ambiental

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

X

19 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.

X

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

X

21 Disposar d'informació a la pàgina web i als fulletons informatius en català

X

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

COMPROMISOS OBLIGATORIS
N

Imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera

N1 Manté el distintiu de la seva pertinença a la marca (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N2 En la seva promoció utilitza recurs de la marca Menorca Reserva de Biosfera (termini de 12 mesos per instal·lar-la des de la concessió)

X

N3 Està registrat a la pàgina web de la marca i hi manté les seves dades actualitzades

X

N4 Disposa de materials editats per l’RB a l'establiment que informen els clients sobre productes i serveis locals de la marca RB (agricultura, ramaderia, artesania, art, actes culturals, etc.)

X

N5 Assistir a les sessions formatives que de forma específica pels usuaris de la Marca organitzi l'Agència Menorca Reserva de Biosfera

X

COMPROMISOS RECOMANABLES
N6 Organitza i/o participa en esdeveniments de promoció relacionats amb l’RB

X

N7 Contracta personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…

X

N8 Organitza, participa i/o col·labora en projectes d'interès i responsabilitat social

X

N9 Col·labora en estudis i/o projectes impulsats per l'Administració pública

X

N10 Col·labora activament en la detecció, erradicació i control de noves plagues i malalties

X

Requisits: 21
14 OBLIGATORIS
8

RECOMANABLES

Per adherir-se a la marca MRB han de complir 15 requisits, 13 D’OBLIGATORIS i 2 DE RECOMANABLES (20 %), i presentar un pla d'acció per complir un 50 % dels recomanables (4 requisits) en 3
anys

