REGLAMENT PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS REQUERIDES PER A LA
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA MEL EMPARADA AMB LA MARCA DE
GARANTIA MEL d’ m’
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS
Article 1. Objecte de Reglament
L’objecte del present reglament és la regulació de l'
ús de la marca de garantia MEL d’ m’,
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 d’ m’
1. La marca MEL d’ m’ i els distintius que la representen (logo) són propietat del Consell
Insular de Menorca amb domicili a la Plaça Biosfera, núm. 5 de Maó (NIF.: S0733002J) i
estaran inscrits a nom seu en el Registre de la Propietat Industrial.
2. Podran utilitzar voluntàriament la marca MEL d’ m’ 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. El titular de la marca n’autoritzarà l’ús als operadors comunitaris que es comprometin a
acceptar les condicions imposades per aquest reglament.
4. La marca MEL d’ m’ 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.
5. Per a l’autorització d'
ús de la marca MEL d’ m’ el titular de la marca podrà fixar quotes
que han de satisfer les persones físiques o jurídiques inscrites en els registres als quals
fa referència el present reglament.
Article 3. Tipus de qualificació
El titular de la marca podrà atorgar els següents tipus de qualificacions per al seu ús:
•
•

Explotacions i productors apícoles qualificats.
Instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament qualificades.
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CAPÍTOL II. SOL·LICITUD I REGISTRE
Article 4. Sol·licitud
1.

Podran sol·licitar l'
ús de la marca les explotacions i productors als quals fa referència
aquest reglament interessats en la utilització de la marca MEL d’ m’, així com les
instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament.

2.

La sol·licitud es dirigirà al Consell Insular de Menorca 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 o a les condicions de caràcter tècnic de les explotacions i
de les instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament el compliment de les
quals els sigui preceptiu.

Article 5. Registre
1.

Es crea un registre per a cadascun dels tipus de qualificacions prevists en l’article 3
d’aquest reglament.

2.

Un cop concedida la qualificació corresponent, a petició dels interessats, el Consell
Insular de Menorca en farà la inscripció en el registre corresponent.

3.

La inscripció en el registre serà requisit indispensable per a la utilització de la marca
MEL d’ m’.

4.

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

5.

Una vegada produïda la baixa en el registre d’explotacions, haurà de transcórrer un
temps mínim de sis mesos abans de fer una nova inscripció, exceptuant els casos de
canvi de titularitat.

6.

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.

7.

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

8.

Totes les inscripcions i dades dels diferents registres seran renovades cada quatre
anys.
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Article 6. Registre d’explotacions i productors
1. S’inscriuran en el Registre d’explotacions i productors apícoles (annex 1) tots aquells
que, reunint les condicions establertes en aquest reglament, es vulguin acollir a la marca
de garantia MEL d’ m’.
2. En la inscripció figurarà:
• El nom del titular i, si és el cas, de l’amitger o altres titulars de dret real o personal
facultats per gestionar l’explotació.
• Domicili i municipi.
• Número de registre de l’explotació.
• Tipus i nombre de ruscs.
• Altres dades que es considerin d’interès per a la classificació, localització i adequada
identificació de les explotacions inscrites.
Article 7. Registre d’instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament
1. En el Registre d’instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament (annex 2)
s’hi inscriuran totes aquelles que, reunint les condicions establertes en aquest reglament,
es vulguin acollir a la marca de garantia MEL d’ m’.
2. En la inscripció figurarà:
• El nom del titular i/o arrendatari
• Si és el cas, raó social.
• Domicili i municipi de la indústria.
• Número de registre d’indústria agrària.
• Característiques, capacitat d’envasament i maquinària.
• Sistema d’envasament.
• Plànol escala on es reflecteixin tots els detalls de les construccions i instal·lacions.
• Número de registre sanitari.
• Altres dades que es considerin d’interès.
CAPÍTOL III. DEL PRODUCTE EMPARAT PER LA MARCA MEL d’ m’
Article 8. Del producte
Les mels a les quals es podrà aplicar la marca de garantia MEL d’ m’ s’ajustaran a la
definició següent, així com també a les exigències establertes en aquest reglament.
S’entén per mel la substància natural dolça produïda per l’abella Apis 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 ruscs perquè maduri.
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Article 9. Característiques de la mel
1. La mel emparada per aquesta marca es classificarà en:
a) Segons el seu origen botànic:
- Mel monofloral
- D’enclóver (Hedysarum coronarium L.)
- De xipell / bruc d’hivern (Erica multiflora)
- D’esbarzer comú (Rubus ulmifolius Schott)
- De lot (Lotus sp.)
- Mel de mil flors
b) Segons la presentació i el procediment d’obtenció:
-

Mel centrifugada (en estat líquid/fluida o sòlid/cristal·litzada)
Mel en porcions de bresca

2. Característiques de les mels:
L’aspecte fisicoquímic, melis, polinològic i organolèptic de les mels que aspirin a estar
emparades amb la marca de garantia MEL d’ m’ haurà de complir l’establert en el Reial
decret 1049/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel i
disposicions complementàries, a més de presentar les característiques següents:
Característiques fisicoquímiques
a) Totes:
- Hidroximetilfurfural ≤ 30 mg/kg
- Activitat aigua ≤ 0,7
b) Mel de mil flors:
- Activitat diastasa ≥ 8,2 escala Schade
- α glucosidasa ≥ 5 gr sacarosa hidrolitzada/100 g h
c) Mel d’enclóver (Hedysarum coronarium L.):
- Activitat diastasa ≥ 12 escala Schade
- α glucosidasa ≥ 3 gr sacarosa hidrolitzada/100 g h
- Activitat glucosa-oxidasa ≥ 20ug H202/g h
- Conductivitat ≤ 4,5 x 10-4Scm-1
- Fructosa/glucosa: 1-1,40
d) Mel de xipell / bruc d’hivern (Erica multiflora):
- Activitat diastasa ≥ 4 escala Schade
- α glucosidasa ≥ 10 gr sacarosa hidrolitzada/100 g h
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-

Conductivitat ≥ 6,5 x 10-4Scm-1
Fructosa/glucosa: 0,95-1,40

e) Mel d’esbarzer comú (Rubus ulmifolius Schott):
- Activitat diastasa ≥ 10 escala Schade
- α glucosidasa ≥ 10 gr sacarosa hidrolitzada/100 g h
Conductivitat ≥ 2,1 x 10 Scm ≤ 8 x 10 Scm
- Fructosa/glucosa: 0,95-1,30
f)

Mel de lot
- Activitat diastasa ≥ 10 escala Schade
- α glucosidasa ≥ 8 gr sacarosa hidrolitzada/100 g h
- Conductivitat ≤ 7,5 x 10-4Scm-1
- Fructosa/glucosa: 1,1-1,5

Característiques melisopalinològiques
Segons l’origen floral dels distints tipus de mel inclosos en el punt anterior, els espectres
pol·línics hauran de complir els següents requisits:
a) Mel de mil flors: el pol·len majoritàriament correspondrà a les següents espècies:
Hedysarum coronarium (enclòver); Asphodelus aestivus (= microcarpus) (caramuixa);
Galactites tomentosa (card blanc); Lotus corriculatus (lot); Rubus ulmifolius (esbarzer
comú); Erica multiflora (xipell); Trifollum repens (trèvol blanc); Taraxacum officinale (dent
de lleó); Tipus brassica (ravenisses); Cistus sp. (estepa); Tipus genista (gatova,
ginestes); Quercus ilex (alzina); Quercus coccifera (coscoll); Pistacia lentiscus
(llentiscle); Daucus carota (bastanaga borda); Ceratonia siliqua (garrofer); Olea europaea
(olivera, ullastre); Phyllirea sp. (aladerns); Rubia peregrina (roja); Vitex agnus-castus
(aloc); Myrtus communis (murtra).
b) Mel monofloral:
a) Mel d’enclóver (Hedysarum coronarium L.): el percentatge de pol·len d’enclóver ha de
ser ≥ 50%.
b) Mel de xipell / bruc d’hivern (Erica multiflora): el percentatge de pol·len de xipell / bruc
d’hivern ha de ser ≥ 45%.
c) Mel d’esbarzer comú (Rubus ulmifolius Schott): el percentatge de pol·len d’esbarzer
comú ha de ser ≥ 20%.
d) Mel de lot corniculat (Lotus corniculatus L.): el percentatge de pol·len de lot corniculat ha
de ser ≥ 30%.
Característiques organolèptiques
Les mels hauran de presentar, amb caràcter general, les qualitats organolèptiques pròpies
del seu origen floral corresponent, quant a color, aroma i sabor.
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1.

Les mels que no compleixin els requisits esmentats en el punt anterior o les que,
segons el criteri del titular de la marca, no hagin adquirit les característiques
organolèptiques exigibles no podran ser emparades amb la marca de garantia MEL d’
m’.

2.

Hauran de ser envasades per indústries envasadores qualificades per a aquest efecte.

3.

El titular de la marca fomentarà i promourà totes les accions encaminades a la selecció i
millora de les abelles de races autòctones i a la constitució d’assentaments òptims de
les explotacions.

4.

Als efectes del que es disposa en el present reglament, les instal·lacions d’explotació,
envasament i comercialització seran supervisades pel titular de la marca.

Article 10. De la producció de la MEL d’ m’
a) El tast dels ruscs es realitzarà de quadres exempts de cria d’abelles, tant oberta com
tancada.
b) L’expulsió de les abelles dels quadres es farà preferiblement amb sistemes d’aire a
pressió o pel sistema tradicional de raspallat de les abelles procurant no abusar mai del
fumat. Resten prohibits els sistemes mitjançant productes repel·lents de les abelles, bé
siguin líquids o gasosos.
Article 11. De l’extracció i emmagatzematge de la MEL d’ m’
a) Totes les tasques d’extracció de la mel de la marca MEL d’ m’ es realitzaran només amb
maquinària centrífuga.
b) Les tasques d’extracció es realitzaran sempre amb la màxima cura i higiene i en un local
tancat que s’hagi habilitat per fer-ho. Resta prohibida l’extracció a l’aire lliure. El buidatge
dels quadres pot fer-se pel sistema tradicional de ganivets amb aigua bullent o sistema
elèctric, de vapor i altres, sempre que la utilització d’aquests mitjans no modifiqui els
factors de qualitat de la mel emparada. La mel s’extraurà només pel sistema de
centrifugació, mai per premsat. No es permetran processos de pasteurització.
c) La recollida i transport de la mel es realitzarà en les condicions higièniques adients,
emprant bidons de plàstic alimentari, de xapa recoberta de pintura alimentària, acer
inoxidable o qualsevol sistema autoritzat que garanteixi que la seva qualitat no es
deteriora. Totes aquestes operacions seran vigilades i controlades pel titular de la marca.
d) Tots els bidons que contenguin mel en abundància emparada per la marca hauran de
portar a la part exterior i de forma visible una etiqueta en la qual consti: terme municipal
d’on prové la mel, nom del titular de l’explotació apícola, número de registre, número
d’ordre de bidó dintre del procés d’extracció que es dugui a terme, contingut aproximat
de quilos, data d’extracció, tipus de mel considerada per l’apicultor i espai en blanc per al
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cas que el titular de la marca hagi d’extreure mostres de mel d’aquest bidó per a l’anàlisi
i control del contingut i pugui quedar reflectit el resultat de la inspecció. Els adhesius o
etiquetes que han d’incloure tot l’exposat en aquest apartat seran emesos pel titular de la
marca.
Article 12. De l’envasament de la MEL d’ m’
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
microbufolles 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) L’etiquetatge i la comercialització: la mel envasada que es comercialitzi com a MEL d’ m’
que compleixi els requisits d’aquest document, a més a més de complir la normativa
vigent d’etiquetatge de la mel, haurà d’identificar-se amb la marca i el logotip MEL d’ m’
a l’etiqueta i amb el número de registre de l’envasador o apicultor en el registre MEL d’
m’.
h) Els límits màxims microbiològics i les toleràncies de productes contaminants i
substàncies tòxiques s’ajustaran a la legislació vigent.
Article 13. De l’etiquetatge de la MEL d’ m’
1.

En les etiquetes pròpies de cada indústria d’envasament que es destinin a la mel
emparada per la marca de garantia, hi figurarà obligatòriament de forma destacada el
nom de la marca MEL d’ m’, a més de les dades que amb caràcter general determini la
legislació vigent.
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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.

El titular de la marca aprovarà els precintes de garantia que obligatòriament hauran de
figurar a la mel emparada pel present reglament.

4.

Els envasaments de mel de la marca de garantia MEL d’ m’ aniran proveïts d’una
contraetiqueta numerada, proporcionada pel titular de la marca, que haurà de ser
col·locada a les indústries d’envasament qualificades i sempre de forma que no permeti
una segona utilització.

5.

La contraetiqueta reunirà de forma clara la informació següent:
•
•

Marca de garantia MEL d ’m’
Numeració

6.

Abans de posar en circulació les etiquetes pròpies de les indústries d’envasament
inscrites, ja siguin corresponents a mels protegides com a mels sense dret a l’empara
de la marca de garantia, aquestes hauran de ser autoritzades pel Consell Insular de
Menorca als efectes relacionats en el present reglament. Serà denegada l’aprovació
d’aquelles etiquetes i precintes de garantia que puguin donar lloc a confusió al
consumidor i podrà ser anul·lada l’autorització d’una que ja hagi estat concedida
anteriorment, quan hagin variat les circumstàncies de la indústria d’envasament, havent
donat prèviament audiència a la firma interessada.

7.

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.

8.

El Consell Insular de Menorca adoptarà i registrarà un emblema com a símbol de la
marca de garantia MEL d’ m’.

Article 14. 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 15. Drets i obligacions
1. Només els titulars de les explotacions apícoles i les instal·lacions d’extracció,
emmagatzematge i/o envasament inscrits en el corresponent registre que compleixin els
requisits establerts en aquest reglament podran produir i/o envasar mel de la marca MEL
d’ m’.
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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 16. Obligacions de les explotacions i els productors qualificats
1. La producció de mel apta per a la seva diferenciació per la marca MEL d’ m’ 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 contra les disposicions relacionades amb la Llei 1/1999,
de l’estatut dels productors agroalimentaris de les Illes Balears, o qualsevol altra
normativa 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 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 dels ruscs i totes les dades que es considerin oportunes
per al control adequat de les produccions.
Article 17. 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 d’ m’ les
indústries que hagin obtingut prèviament la qualificació que les habilita per dur a terme
l’envasament de la mel de la marca MEL d’ m’.

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 contra les disposicions relacionades amb la Llei 1/1999,
de l’Estatut dels productors agroalimentaris de les Illes Balears, o qualsevol altra que
els sigui d’aplicació.

4.

Subscriure compromís explícit d’acceptació de les normes del present reglament que
els siguin aplicables.
SEC039 – Rev. 0 (11.7.2006)

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 d’ m’ 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, infraccions i sancions
Article 18. 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.

2.

Les activitats de control es duran a terme mitjançant les corresponents inspeccions, que
s’efectuaran mitjançant un mostratge aleatori significatiu.

3.

Control de processos de producció, envasament i mecanismes d’autocontrol:
a) De la mel
Es controlaran les característiques fisicoquímiques i melisopalinològiques de les mostres
obtingudes a les diferents inspeccions.
b) De les explotacions qualificades:
Presentaran, anualment, l’annex núm. 3 de traçabilitat d'
explotacions i productors
apícoles.
Per tal de garantir la traçabilitat els apicultors hauran de controlar les dades de les seves
produccions indicades en l’esmentat annex núm. 3.
c) Les instal·lacions d’extracció, emmagatzematge i/o envasament:
Igualment, amb el mateix objectiu, els envasadors, hauran de controlar les dades
indicades en l’annex núm. 4 de traçabilitat d’instal·lacions d’extracció,
emmagatzematge i/o envasament.
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4.

Les declaracions a les quals es fa referència en l’apartat anterior tindran efectes
merament estadístics, per la qual cosa no podran facilitar-se ni publicar-se més que en
forma numèrica, sense fer cap referència de caràcter individual. Qualsevol infracció
d’aquesta norma per part del personal vinculat al Consell Insular de Menorca serà
considerada falta molt greu.

5.

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 del Consell Insular de
Menorca i tindrà com a conseqüència la pèrdua del dret a l'
ús de la marca de garantia.

6.

La desqualificació de la mel podrà ser realitzada pel Consell Insular de Menorca en
qualsevol fase de la seva producció, extracció, envasament i/o emmagatzematge. A
partir de la iniciació de l’expedient de desqualificació el producte haurà de romandre
degudament aïllat sota control del Consell Insular de Menorca, que en la seva resolució
determinarà la destinació del producte desqualificat, el qual no podrà ser transferit a cap
altra instal·lació inscrita en alguns dels registres del present reglament.

7.

Podrà realitzar-se, així mateix, qualsevol altre control complementari als abans
esmentats, a través de les corresponents inspeccions, per part dels tècnics responsables
d’aquest control.

Article 19. Competència i mesures sancionadores
Sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre per infraccions a la legislació
vigent en la matèria, el titular de la marca podrà sancionar l’incompliment del present
reglament, atenent a la gravetat i grau de reincidència del responsable, amb:
•
•
•

Amonestació.
Suspensió temporal de l’ús de la marca
Suspensió definitiva de l'
ús de la marca

Article 20. Infraccions i sancions
1.

A l’efecte de la imposició de les sancions, tindran la consideració de faltes les
transgressions comeses en contra d’allò preceptuat en el present reglament i de les
normes o acords adoptats pel titular de la marca en el seu desenvolupament.

2.

Les faltes es qualificaran en lleus, greus i molt greus:

2.1.

Tindran la consideració de faltes lleus:
•

Les faltes consistents en simples irregularitats en l’observança de les
reglamentacions, sense transcendència directa per als consumidors o que no
suposin benefici especial per a l’infractor.
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•

No comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca les variacions en les
dades subministrades en el moment de la inscripció.

•

Qualsevol transgressió, quan s'
esmenin els defectes en el termini assenyalat per
part del titular de la marca.

•

Igualment, quan l’infractor provi que no hi hagut mala fe i els fets no siguin
constitutius d’una falta greu o molt greu.

Les faltes qualificades com a lleus se sancionaran amb amonestació i/o suspensió temporal
de l’autorització d'
ús de la marca per un període inferior a un mes.
2.2.

Tindran la consideració de faltes greus:

•

Les infraccions que tenguin transcendència directa sobre els consumidors o que
suposin un benefici especial per a l’infractor.

•

L’incompliment de les normes sobre pràctiques de producció, maneig i envasament.

•

No esmenar els defectes en el termini assenyalat per part del titular de la marca.

•

Les infraccions que es produeixin per una actuació negligent, amb inobservança de
les normes d’actuació expressament acordades per part del titular de la marca.

•

La comissió reiterada, en el termini d’un any, de dues o més faltes qualificades com a
lleus.

•

Tots els casos en els quals no escaigui la consideració de la falta com a lleu o molt
greu.

Les faltes greus se sancionaran amb la suspensió temporal de l’autorització de l'
ús de la
marca, per un període no inferior a un mes i un dia i no superior a sis mesos.
2.3.
Tindran la consideració de faltes molt greus:
•

La reiteració en la negativa a facilitar informació, prestar col·laboració o permetre
l’accés a la documentació exigida per aquest reglament o pels acords del titular de la
marca.

•

Usar indegudament la marca de garantia.

•

Quan es demostri manifesta mala fe.

•

Infraccions de les quals se’n derivin greus perjudicis per a la marca, el seu titular, els
usuaris o per als consumidors.

SEC039 – Rev. 0 (11.7.2006)

•

La reiteració, en el termini d’un any, de dues o més faltes qualificades com a greus.

Les faltes molt greus podran sancionar-se amb suspensió temporal de l’autorització de l'
ús
de la marca per un temps superior a sis mesos i un dia, amb la suspensió definitiva de l'
ús
de la marca i amb la publicació d’aquesta circumstància en els mitjans de comunicació.
Article 21. Procediment
Les actuacions que calgui instruir amb vista a la tramitació d’expedients sancionadors es
regiran pel que disposa el present reglament, i el servei de control realitzarà l’informe que
recollirà els antecedents sobre la presumpta infracció comesa, acompanyat de les proves en
què es basi.
El titular de la marca nomenarà un instructor als efectes de qualificació de la falta, que
realitzarà la proposta de sanció, la qual serà resolta pel titular de la marca, havent donat
prèviament audiència a l’afectat.
RELACIÓ D'ANNEXES AL REGLAMENT
Annex 1: Registre d'
explotacions i productors apícoles
Annex 2: Registre d'
Instal·lacions d'
extracció, emmagatzematge i/o envasament
Annex 3: Traçabilitat d'
explotacions i productors apícoles
Annex 4: Traçabilitat d'
instal.lacions d'
extracció, emmagatzematge i/o envasament
- Compromís explícit d'
acceptació de les normes del reglament d'
ús de la marca de
garantia MEL d'm'
- Document de representació
- Emblema de la marca de garantia MEL d'm'
--DILIGÈNCIA: Faig constar que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 19 de
desembre de 2006, aprovà inicialment el Reglament pel qual s'
estableixen les condicionsrequerides
per a la producció o comercialització de la mel emparada amb la marca de garantia MEL d'm'
, el qual
s’exposà al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB núm. 2, de 5.1.2006 i, en no haver-s’hi
presentat cap reclamació ni suggeriment dintre del termini legalment establert, s’eleva l’acord a
definitiu i se’n publica el text íntegre en el BOIB núm. 97, de 11.7.2006
LA SECRETÀRIA INTERINA,

Rosa Salord Oleo
Maó, 12 de juliol de 2006
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