
Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Curs documentació legal 
dels cellers. Novetats

Espiells, 16 a 30 d’octubre de 2019

Conèixer els tràmits per tal de:

1. Posar en funcionament un celler
2. Legalitzar noves instal·lacions d’un celler en funcionament
3. Enregistrar noves activitats que el celler vol desenvolupar

La metodologia del curs hi haurà una exposició de cada tema i mirarà de resoldre les qüestions més
habituals relacionada amb la documentació prescriptiva dels cellers.

Presentació i objectius

Professorat

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Podeu inscriure-us-hi a EA de Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech 
Formulari d’inscripció: http://ves.cat/epPM
Xavier Vidal de Puig, telèfon 938911412
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

Lloc: EA de Viticultura i Enologia 
Mercè Rossell i Domènech 
Calendari: dies 16, 21, 23, 28 i 30 
d’octubre de 2019
Horari: 16:00 a 20:00 h
Durada del curs: 20 h

Jordi Solé, de l’Agència tributària i el Ministerio de Hacienda
Tècnics de la Subdirecció General d’Inspecció i Control Agroalimentari (DARP-Generalitat de Catalunya) 
Maria Amat, del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya  
Leo Pascual, del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya
Pere Ermengol Olivella, de l’AGROCO-assessoria 
Glòria Batlló, de Protecció de sòls del Dept. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

http://ves.cat/epPM
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Programa

SESSIÓ 1, dc. 16 d’octubre 2019 
16:00 a 20:00 h Introducció. Àmbits documentals i normatius que afecten a un celler i una 

explotació vitícola Declaracions vitícoles. Posta en marxa d’un celler.Registres
Vitivinícoles: comptabilitat material dels productes que han de dur en el sector amb 
diferents exemples pràctics.
Professor: Pere Ermengol Olivella (AGROCO-assessoria)

SESSIÓ 2, dl. 21 d’octubre 2019
16:00 a 20:00 h El Codi d’Activitat i de l’Establiment (C.A.E.) d’Impostos Especials de l’Agència

Tributària (Ministerio de Hacienda). Condicions del celler per al compliment de la
normativa.
Declaracions i registres d’IIEE en un celler. Tractarà com identificar l’activitat que
desenvoluparà el celler en relació als impostos Especials de fabricació de l’alcohol i de
begudes que en contenen (derivades). Tanmateix tractarà com identificar els CAEs
dels diferents dipositaris i/o operadors destinataris dels productes fabricats pel celler.
Professor: Jordi Solé (Agència tributària; Ministerio de Hacienda)

SESSIÓ 3, dc. 23 d’octubre 2019 
16:00 a 20:00 h El Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (R.I.A.A.C.)

Registre d’Envasadors i Embotelladors de Vins i de Begudes Alcohòliques (R.E.).
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació - Subdirecció General
d’Inspecció i Control Agroalimentari. En aquest mòdul es tractarà com enregistrar un
celler i les activitats que desenvolupa el R.I.A.A.C
Professors: Tècnics de la Subdirecció General d’Inspecció i Control Agroalimentari
(DARP-Generalitat de Catalunya)

SESSIÓ 4, dl. 28 d’ocubre 2019
16:00 a 20:00 h El Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya

(R.S.I.P.A.C.) del Departament de Salutde la Generalitat de Catalunya
Registre del celler a Sanitat i els productes alimentaris que es vol elaborar i/o envasar.
Implantació de l’autocontrol sanitari als nous cellers i també als cellers en
funcionament, mitjançant l’implantació del Sistema A.P.P.C.C. (Anàlisis de Perills i
Punts de Control Crític) i de l’aplicació de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene
per al Sector Vitivinícola.
Professors: Maria Amat/Leo Pascual (Dept. de Salut;Generalitat de Catalunya);

SESSIÓ 5, dc. 30 d’ocubre 2019
16:00 a 20:00 h Declaracions ambientals

Declaració de residus. Agència de Residus de Catalunya.
Declaració de l'Ús i la Contaminació de l'Aigua (DUCA). Agència catalana de l’agua.
Professor/a: Glòria Batlló de Protecció de sòls (Departament de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya)


