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En/Na………………………………..……..........................., amb DNI……………..........., en nom i 

representació de l’empresa …………………………………….………….... amb CIF.………..........…….. i 

domicili social a l’adreça…………………………………………………………………………………………………….... 

DECLARA 
 Que coneix i es compromet a complir els requisits de compliment dels productes 

vitivinícoles sense DOP/IGP amb la menció facultativa d’anyada i/o varietat en 
l’etiquetatge segons el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DE LA COMISIÓN de 17 
de octubre de 2018 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de 
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector 
vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las 
modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al 
etiquetado y la presentación. (Art. 49, 50 i 51). 
 
Que es compromet a pagar les despeses que li corresponguin per a la certificació de 
productes vitivinícoles per part del Consorci d’Inspecció i Control (en endavant 
CONSORCI), segons s’estableix en les tarifes de preus vigents en el moment de realitzar 
l’auditoria. 
 
Que es compromet a complir, sense reserva, els requisits de certificació establerts en el 
procediment PR.12-12 Procediment certificació producte sense DOP anyada i/o varietat 
del CONSORCI i les corresponents verificacions o controls posteriors que es puguin 
derivar del procés de certificació. 
 
Que compleix amb la legislació vigent, i en especial la relativa a les condicions i 
prevenció de riscos laborals. 
 
Per tot això,        

SOL·LICITA 
 

 La certificació de productes vitivinícoles sense DOP/IGP amb la menció facultativa 
d’anyada i varietat en l’etiquetatge segons el Reglament (CE) REGLAMENTO DELEGADO 
(UE) 2019/33 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2018 por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y 
términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las 
restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la 
cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación. (Art. 49, 50 i 51). 
 
 
A............................................. a .........de/d’ .................................... de 20…...... 

    SIGNATURA I  SEGELL 
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DRETS I COMPROMISOS 
 
1.COMPROMISOS QUE COMPORTA LA SOL·LICITUD 
 
El sotasignat es compromet a: 

 
 Complir i implementar els possibles canvis dels requisits de certificació que li siguin 

comunicats per part del CONSORCI. 
 Permetre i col·laborar en les activitats d’avaluació i/o vigilància realitzades pel 

CONSORCI (incloent auditors i/o observadors d’avaluació tals com personal de la 
pròpia entitat, externs o auditors de l’Entitat d’Acreditació Nacional (ENAC)), 
permetent l’accés a les parcel·les, instal·lacions de recepció, elaboració, 
classificació, envasat/embotellat i expedició on es desenvolupi l’activitat indicada en 
aquesta sol·licitud i en el qüestionari d’avaluació presentat. 

 Disposar dels productes inclosos en l’abast de certificació i de tota la documentació 
pertinent (traçabilitat, anàlisis, controls de qualitat, Registres vitivinícoles, etc.) per 
tal de poder dur a terme la seva avaluació.  

 Abonar les despeses derivades del procediment de certificació segons l’aplicació de 
les tarifes de preus vigents en el moment de realitzar l’auditoria. 

 Mantenir un registre de les reclamacions que pugui rebre dels seus clients en el 
qual es documentin les propostes de correcció i les accions correctives, preventives 
o reparadores adoptades, així com assegurar que es posi a disposició de CONSORCI 
quan ho sol·liciti. 

 Mantenir un registre de les incidències i/o no conformitats en el qual es documentin 
les propostes de correcció i les accions correctives, preventives o reparadores 
adoptades, així com assegurar que es posi a disposició de CONSORCI quan ho 
sol·liciti. 

 Assegurar que cap document (certificat de producte o annex tècnic) i/o informe (ni 
part d’aquestos) proporcionat pel CONSORCI es utilitzat de manera enganyosa o 
fraudulenta, així com assegurar que no utilitza la seva certificació de producte i 
l’esmentada documentació relacionada de manera que pugui ocasionar mala 
reputació per al CONSORCI. En els casos que se subministrin copies a tercers dels 
documents de certificació o altres, es compromet a reproduir-los en la seva totalitat 
o segons li indiqui el CONSORCI. 

 Assegurar que les declaracions relacionades amb la certificació de producte que 
pugui realitzar tals com: publicacions, ús de marques, publicitat, propaganda, etc., 
siguin coherents amb l’abast de certificació de l’activitat indicada en el certificat de 
producte i annex tècnic emès pel comitè de certificació. No realitzar declaracions 
que puguin ser  enganyoses i/o no autoritzades per CONSORCI.  

 En els casos de suspensió, retirada, baixa o caducitat de la vigència de la 
certificació, assegurar que no s’utilitzaran declaracions de certificació i/o material 
publicitari o similar que indiqui la condició de certificat. Assumirà i durà a terme les 
activitats que CONSORCI estableixi en aquests casos, incloent-hi la devolució 
OBLIGATÒRIA del certificat de producte original o una altra mesura que es 
requereixi. 
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 Informar al CONSORCI, just en el moment que es duguin a terme, dels canvis que 
puguin afectar a la seva capacitat per complir els requisits de certificació, incloent 
les modificacions del producte inclòs en l’abast i/o els mètodes de producció, així 
com les modificacions de les direccions dels centres de producció i la condició legal 
de l’organització.    

 
2. DRETS QUE COMPORTA LA SOL·LICITUD 
 
El sotasignat te dret a: 

 
 Utilitzar la marca de conformitat atorgada i la marca de certificació descrita en el 

FT.14.01 Contracte d’ús de marca una vegada se li hagi concedit el certificat de 
producte. Aquesta marca de conformitat solament s’utilitzarà en les marques 
comercials descrites en l’annex tècnic que acompanya el certificat de producte 
complint amb les especificacions d’etiquetatge descrites en aquest contracte. 

 Rebre informació referent a l’estat de la tramitació de la seva sol·licitud i dels 
possibles problemes sorgits, així com qualsevol informació referent al procés de 
certificació. 

 Rebre qualsevol aclariment sobre el sistema de certificació aplicat pel CONSORCI. 
 Rebre qualsevol modificació que es produeixi en els requisits de certificació 

aplicables. Actualitzacions del PR.12-12 Procediment certificació producte sense 
DOP anyada i/o varietat 

 Rebre qualsevol modificació de les tarifes de preus aplicables al procés de 
certificació que realitzi CONSORCI. 

 Realitzar reclamacions i/o queixes sobre els serveis prestats pel CONSORCI 
enviant-les per correu electrònic a la direcció tècnica o a l’adreça postal Plaça 
Àgora, 2-3  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, seguint la sistemàtica descrita en el 
procediment existent PR.15 Procés de resolució de recursos, al·legacions, 
reclamacions i queixes. 

 Realitzar reclamacions sobre el procés de certificació, presentar recursos sobre 
resolucions del comitè de certificació, al·legacions i queixes enviant-les per correu 
electrònic a la direcció tècnica o a l’adreça postal Plaça Àgora, 2-3  08720 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, seguint la sistemàtica descrita en el procediment 
existent PR.15 Procés de resolució de recursos, al·legacions, reclamacions i queixes. 

 
CONFIDENCIALITAT 
 

- Tota la documentació enviada pel sol·licitant i/o consultada durant el procés de 
certificació serà tractada de forma confidencial i només serà utilitzada per CONSORCI 
amb la finalitat d’avaluar el compliment dels requisits de certificació. Per aquest motiu, 
tota la informació de l’expedient de certificació serà posada a disposició del Comitè de 
Certificació del CONSORCI per tal de poder procedir a la presa de decisions sobre la 
concessió o no concessió del certificat de producte. 
 

- CONSORCI podrà posar aquesta informació en coneixement dels seus subcontractats 
(auditors avaluadors) sense el previ consentiment per escrit en la mesura que 
consideri que sigui necessari per dur a terme el procés de certificació, sempre i quan 
existeixi amb dits subcontractats un acord de confidencialitat per escrit. 
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- Amb la presentació d’aquesta sol·licitud s’autoritza que la informació relacionada amb 
els resultats generals de la certificació es posi a disposició del Comitè de Parts de 
CONSORCI. 

- Els resultats dels controls anuals, el seu tancament i resolució es comunicaran a 
l’autoritat competent, segons indica la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat 
agroalimentària i el Decret que la desenvolupa i la Llei 15/2002, de 27 de juny, 
d’ordenació vitivinícola i el Decret que la desenvolupa, o als jutjats i/o tribunals que 
així ho requereixin. 
 

- No es considerarà informació confidencial aquella que: 
o Sigui de coneixement públic, sempre que no provingui d’alguna revelació 

indeguda. 
o Hagi estat publicada pel propi sol·licitant. 
o Hagi estat informada i/o publicada per una font diferent al sol·licitant. 

 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: CONSORCI D'INSPECCIÓ I CONTROL. 
Finalitat: Gestió i desenvolupament de l'auditoria. 
Legitimació: Execució del contracte d'auditoria. Interès legítim. 
Comunicació de les dades: Amb caràcter general no es comunicaran les dades 
personals a tercers, excepte obligació legal. D'existir, pot consultar els destinataris de 
les dades en el text a continuació "Informació sobre el tractament de dades de clients 
d'auditoria". 
Drets que assisteixen a l'interessat: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les 
dades, així com altres drets, explicats a la informació addicional, que pot exercir 
dirigint-se a Plaça Àgora, 2-3 - 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o per correu 
electrònic.  
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
Protecció de Dades en el document "Informació addicional sobre el tractament de dades 
de clients d'auditoria" a la nostra WEB. 

 
  Declaració responsable de la persona titular o representant de l’empresa: 

En/Na ________________________________________en qualitat de titular i/o 
representant de l’empresa expresso la meva conformitat amb les presents clàusules, i 
declaro que la informació facilitada al CONSORCI és autèntica i correcta. 

 
A__________________________,a_______de/d’___________________ de_________ 
 
Signatura i segell: 
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Acceptació de la sol·licitud per part de l’entitat de certificació CONSORCI: 
En/Na ________________________________________ en qualitat de director tècnic 
del Consorci d’Inspecció i Control amb CIF Q4300201C signa el present document com 
acceptació de la sol·licitud presentada.  
 
A__________________________,a_______de/d’___________________ de_________ 
 
Signatura i segell: 


