
Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Gestió de la documentació legal dels
cellers. Novetats. Modalitat presencial

Espiells, del 27 d’octubre al 5 de novembre de 2021

Professorat

Realització Inscripcions

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per 
la COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

Vegi’s el revers d’aquest cartell

En aquest curs coneixerem els tràmits que ens permetran:

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

La metodologia del curs hi haurà una exposició de cada tema i es resoldran les qüestions més habituals
relacionades amb la documentació prescriptiva dels cellers.

Requisits de preinscripció i matriculació

Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 20/10/21. Es confirmarà la plaça i la forma i el termini de
pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.

Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la
nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari
del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via
bancària.

Lloc:
EA de Viticultura i Enologia
Mercè Rossell i Domènech

Calendari:

Dies 27 i 29 d’octubre, 3 i 5 de 
novembre de 2021

Horari:
15:00 a 19:00h

Durada del curs:
16 h

Podeu prescriure-us-hi en aquest FORMULARI 

Coordinadora:
Pilar Abajo, telèfon 938911412
a/e: p.abajo@gencat.cat

Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €

Certificat del curs: Es considera que l’alumne té dret de
certificat de curs amb un 80% d’assistència a les classes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJxgybAFG0xdrBxE4SxbnQXFkcGCudJfwO6Uy7uz5ig70npQ/viewform


Pla Anual de
formació agrària

Formació 
Escoles Agràries

Gestió de la documentació legal 
dels cellers. Novetats

Programa

SESSIÓ 1, dc. 27 d’octubre
15:00 a 19:00h NORMATIVA VITÍCOLA

Introducció. Àmbits documentals i normatius que afecten a un celler i una explotació vitícola.
Declaracions vitícoles. 
PoSADA en marxa d’un celler. Registres Vitivinícoles: comptabilitat material dels productes
que hande dur en el sector amb diferents exemples pràctics
Professor: Pere Ermengol Olivella (AGROCO-assessoria)

SESSIÓ 2, dv. 29 d’octubre
15:00 a 19:00h FISCALITAT DELS CELLERS

Forma jurídica activitat: Individual o societària.: Individual, SL, SA, CB, SCP, Cooperativa, 
SLL, SAL, Fundacions i Associacions
Comptabilitat o registres comptables: Registres FE i FR, Comptabilitat: PGC, PGC PYMES, 
PGC i Micro (2007)  i Adaptació sectorial sector vinícola (2001)
Fiscalitat general:  IRPF / IS, IVA, Municipals - IBI, IAE, escombraries, IIVTNU (plusvàlua) i 
IIEE fiscalitat específica.
Professor: Santi Güell (Contem,SA) 

SESSIÓ 3, dc. 3 de novembre
15:00 a 19:00h EL REGISTRE SANITARI D’INDÚSTRIES I PRODUCTES ALIMENTARIS DE CATALUNYA

(R.S.I.P.A.C.)
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.
Professores: Maria Amat/Leo Pascual (Dept. de Salut;Generalitat deCatalunya);

SESSIÓ 4, dv. 5 de novembre
16:00 a 20:00 h REGLAMENTACIÓ EN MATÈRIA DE IIEE ALS CELLERS

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. SILICIE. 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). Identificació dels CAEs dels diferents dipositaris i/o 
operadors destinataris dels productes fabricats pel celler.
Professor: Jordi Andreu Solé Estalella (AEAT-Duanes i Impostos Especials) 


