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Reglament d’ús del distintiu dels productes agroalimentaris de la Noguera

El Consorci Grup d’Acció Local Noguera / Segrià Nord
El Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, entitat pública i amb
personalitat jurídica pròpia fou creada el 24 de setembre de 2008 i registrada en
el registre d’entitats locals de Catalunya amb el número 9830930008 i amb NIF:
P2500093F.
El Consorci té com a finalitat l’aplicació d’estratègies de desenvolupament local
i la realització de qualsevol actuació necessària per a impulsar la promoció
econòmica i social dels municipis del seu territori.
El Consorci és fixa com a objectiu específic assolir, gestionar i optimitzar les
actuacions, mesures i recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial dins
del marc Leader del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 i del
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 que executa el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
En base a l’estratègia territorial per acreditar-se com a Grup d’Acció Local en el
període 2014-2020 els objectius son:
-Creació i consolidació d’empreses en el territori
-Dinamització del turisme
-Transformació i comercialització de productes agroalimentaris
-Implicació de la joventut en el desenvolupament territorial i retorn de joves al
món rural.
Els òrgans del consorci són la Junta General, el president, el gerent, la comissió
especial de comptes i la comissió tècnica.

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte definir les condicions per utilitzar el distintiu dels
productes agroalimentaris de la Noguera ‘noguerament bo’.
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Article 2. Àmbit d’aplicació
Queden protegits amb aquest distintiu els productes que compleixin les
característiques i els requisits establerts amb aquest Reglament i la legislació
general i sectorial vigent.
Podran fer ús del distintiu aquells productors i/o elaboradors que compleixin el
present reglament.

Article 3. Finalitat
El distintiu ‘noguerament bo’ serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer
els productes agroalimentaris de la comarca de la Noguera.
El distintiu permetrà identificar els productes agroalimentaris de la Noguera
davant el consumidor i associar-lo a les seves garanties de qualitat.
Està destinat a promocionar la seva comercialització i venda, tot establint un
vincle directe amb el consumidor final. Així mateix, també pretén crear cohesió
entre les empreses elaboradores agroalimentàries que operen sota el distintiu
per mitjà de les accions de promoció conjuntes. A més, incentiva al sector a
millorar les seves pràctiques professionals.

Article 4. Definició
El distintiu ‘noguerament bo’ només es podrà utilitzar per aquells productes
agroalimentaris produïts o elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial
de la comarca de la Noguera, segons les seves característiques, que són
reconegudes en aquest Reglament, i els que s’hi incloguin amb posterioritat.
Les condicions que hauran de complir els productes que gaudeixin del distintiu
‘noguerament bo’ seran les següents:
o
o

Ser produïts o elaborats, transformats i envasats a la comarca de la
Noguera.
Presentar una garantia de qualitat, d’acord amb el Reglament específic
de cada producte.

Donat el cas que un dels productes inclosos al distintiu ‘noguerament bo’ fos
objecte d’una sol·licitud d’inscripció en el registre comunitari com a
Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida, aquesta
autorització quedaria eliminada automàticament segons regula l’article 69 de
capítol II de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i només el producte
certificat com a DOP/IGP podrà portar el logotip del distintiu.
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Article 5. Identificació
Els productes emparats pel distintiu ‘noguerament bo’ hauran de complir en el
seu cas tot el que disposi la Norma general d’etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes agroalimentaris, i la legislació aplicable vigent segons
la seva activitat. A més, els productes emparats pel distintiu ‘noguerament bo’
hauran d'ésser expedits al mercat amb el logotip associat al distintiu
‘noguerament bo.
L’etiquetatge consistirà en afegir a l’etiqueta del producte o a l’envàs el logotip
següent:
El logotip tindrà les característiques següents:
•

Logotip de color/positiu en fons blanc o clar:
Color: Pantone: 3292 c
Quadricomia: 100c, 34m, 63y, 80k
RGB: 0r, 88g, 80b
Hexadecimal: #00580
Text: noguerament bo, tipografia creada i personalitzada

S’accepten les variants següents:

-

Color/positiu:
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-

•

Color/negatiu:

Logotip en negre sobre fons blanc o clar:
Color: negre
Text: noguerament bo, tipografia creada i personalitzada
S’accepten les variants següents:

-

Monocrom/positiu:
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-

Monocrom/negatiu:

Mida:
En les tres variants de logotip del distintiu, la reducció mínima serà de 2 cm
horitzontal. En el cas del logotip del distintiu amb només el símbol amb la lletra
N, s’accepta la reducció mínima de 1,5 cm horitzontal.

Per a qualsevol variació a les anteriors pel què fa a l'ús del logotip sempre haurà
d'estar aprovada per l’Assemblea de les empreses agroalimentàries adherides
al distintiu.

La carn fresca que no va envasada s’identificarà al mostrador de la carnisseria
amb una etiqueta que incorpora el logotip, i també es posarà a l’adhesiu amb
el logotip en l’embolcall d’entrega del producte en el moment de la seva
compra.
L’etiquetatge serà totalment compatible amb altres marques de qualitat,
certificacions ecològiques, etc.

Article 7. L’Assemblea de les empreses agroalimentàries adherides al
distintiu – Creació
Es crearà l’Assemblea de les Empreses Agroalimentàries adherides al Distintiu.
L’Assemblea de les empreses agroalimentàries adherides al distintiu està
composada pels següents membres:
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o
o
o
o

Totes les empreses agroalimentàries que s’adhereixin al distintiu.
Gerència del Grup d’Acció Local o persona en qui delegui.
Presidència del Consell Comarcal de la Noguera o persona en qui
delegui.
Cap de l’Oficina Comarcal del DARP o persona en qui delegui.

Formar part de l’Assemblea és d’obligatorietat
agroalimentària que s’adhereix al distintiu.

per

tota

empresa

Article 8. L’Assemblea de les empreses agroalimentàries adherides al
distintiu – Funcionament
El funcionament de l’Assemblea està regulat per aquest Reglament.
Les funcions de l’Assemblea de les empreses agroalimentàries adherides al
distintiu són les següents:
o

Fer una valoració conjunta amb la Comissió de Seguiment del
funcionament del distintiu durant l’any transcorregut (balanç de les
accions conjuntes realitzades, visites de verificació realitzades, etc.).

o

Aprovar les autoritzacions de noves sol·licituds d’ús del distintiu que la
Comissió de Seguiment ha valorat prèviament.

o

Definir el Pla d’Acció anual del distintiu per a l’any que es comença.

o

Designar l’empresa agroalimentària que entra a la Comissió de
Seguiment per aquell any.

L’Assemblea es reuneix de manera ordinària 1 vegada a l’any, i es requereix de
l’assistència de totes les empreses agroalimentàries del distintiu. En cas de no
poder assistir presencialment a la reunió anual ordinària, excepcionalment es
podrà acceptar la participació via skype, fer aportacions als temes a tractar en
l’assemblea per mitjans telemàtics o altres mitjans o d’altres possibilitats de
participació que seran prèviament valorades.
També es preveu la possibilitat que l’Assemblea es reuneixi en caràcter
extraordinari si s’han de tractar assumptes d’urgència o d’interès general que
no han estat tractats en la reunió ordinària.
La convocatòria es farà mitjançant correu electrònic o altres mitjans de
comunicació, amb una setmana d’antelació com a mínim que inclourà un
ordre del dia.
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Perquè l’Assemblea pugui iniciar-se, es requereix que hi hagi la participació
(física o telemàtica) de totes les empreses agroalimentàries adherides al distintiu.
Els acords de l’Assemblea seran aprovats per majoria simple dels seus assistents.

Article 7. La Comissió de Seguiment – Creació
Es crearà una Comissió de Seguiment, que serà l'encarregada de vetllar pel
compliment del Reglament d'ús del distintiu ‘noguerament bo’. Aquesta
Comissió estarà constituïda per:
o

President/a, que correspondrà a la gerència del Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord o en la persona a qui delegui.

o

3 representants del sector de les empreses.

o

Presidència del Consell Comarcal de la Noguera o persona en qui
delegui.

o

Cap de l’Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a la
Noguera o persona en qui delegui.

Article 8. La Comissió de Seguiment – Funcionament
El funcionament de la Comissió de Seguiment està regulat per aquest
Reglament.
La forma d’elecció i nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment
del distintiu ‘noguerament bo’ serà la següent:
o

El president/a de la Comissió de Seguiment serà la gerència del GAL
Noguera-Segrià Nord o la persona en qui delegui.

o

Els/les 3 representants del sector agroalimentari, que seran escollits en
l’Assemblea anual de les empreses agroalimentàries adherides al distintiu
mètode mitjançant elecció democràtica entre totes les empreses, i
procurant, si és possible, que els representants siguin de diferents sectors
productius.
El/la representant de l’Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya a la Noguera serà el/la Cap de l’Oficina Comarcal o la
persona en qui delegui.

o
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o

El/la representant del Consell Comarcal de la Noguera, que serà el/la
President/a.

Cada any, es renovarà 1 representant del sector agroalimentari, de tal manera
que la vigència màxima dels representants del sector agroalimentari que
integren la Comissió de Seguiment serà de 3 anys. Un cop passat aquests 3 anys,
els seus representants no podran ésser reelegits en els propers 3 anys, sempre i
quan hi hagi suficient nombre d’empreses agroalimentàries adherides al distintiu
que ho facin possible.
Els càrrecs que formin part de la Comissió de Seguiment del distintiu
‘noguerament bo’ no tenen dret a cap retribució.

La Comissió de Seguiment es reunirà 2 cops a l’any amb caràcter ordinari, i amb
caràcter extraordinari, en qualsevol moment, amb la convocatòria prèvia del
president/a de la Comissió, d’ofici o a instàncies d’almenys tres dels seus
membres, amb dos dies d’antelació com a mínim. En aquest darrer cas, la
proposta efectuada haurà d’incloure la relació dels assumptes del dia a tractar
i es trametrà per qualsevol mitjà que acrediti que inclourà un ordre del dia.
La convocatòria ordinària es farà mitjançant correu electrònic o altres mitjans
de comunicació, amb una setmana d’antelació com a mínim que inclourà un
ordre del dia.
Perquè la Comissió de Seguiment pugui iniciar-se, es considerarà que existeix
quòrum en primera convocatòria si hi són presents la meitat dels seus
components.
Els acords de la Comissió de Seguiment seran aprovats per majoria simple dels
seus assistents, exceptuant els supòsits en que aquest reglament estableix un
règim diferent. En cas d’empat, el president/a tindrà vot de qualitat.
Caldrà el vot favorable de majoria absoluta dels seus components per a la
validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents:
o

Nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment.

o

Modificació del present Reglament.

o

Dissolució i liquidació de la Comissió de Seguiment.

Article 9. La Comissió de Seguiment – Funcions
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran les següents:
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1. Autoritzar a utilitzar el distintiu ‘noguerament bo’ a tots els productes que
compleixin el present Reglament d’ús general i el seu Reglament específic.
La Comissió de Seguiment portarà un registre dels productes del distintiu,
on es detallaran els productes i els seus productors i/o elaboradors, i
s’aniran actualitzant les altes, modificacions i baixes.

2. Proposar i/o acceptar la incorporació de nous productes al distintiu
‘noguerament bo’.
El distintiu es pot ampliar a altres productes no previstos en un inici, sempre
que la legislació ho permeti, a petició pròpia de la Comissió de Seguiment
o a petició d’empreses elaboradores del territori.
Per a la inclusió de nous productes, caldrà que les persones interessades
ho sol·licitin per escrit a la Comissió de Seguiment, adjuntant-hi un informe
detallat de les característiques dels productes que es vulguin emprar sota
el distintiu.
La Comissió de Seguiment proposarà, si així ho considera oportú, la
inclusió de nous productes, que haurà de ser aprovada pels òrgans
pertinents.
En tot cas, caldrà que el producte compleixi amb l’Article 4 d’aquest
Reglament. Si es considera adient, caldrà incloure un reglament específic
per aquells nous productes que s’integrin i que no hi eren presents en
anterioritat.

3. Vetllar pel bon ús del distintiu i defensar la utilització del distintiu i del seu
logotip associat davant possibles fraus.
La Comissió de Seguiment portarà un control de l’ús del logotip per vigilar
que s’utilitza correctament, que no es produeixin imitacions, que la seva
presentació o redacció no vagi en desprestigi del distintiu i que alhora,
compleixin la legislació vigent al respecte.
El dret a l'ús del distintiu ‘noguerament bo’ en propaganda, publicitat,
documentació o etiqueta és exclusiu del Consorci Grup d’Acció Local
Noguera-Segrià Nord i de les empreses inscrites al Registre dels productes
del distintiu i les empreses agroalimentàries gestionat per la Comissió de
Seguiment.
4. Fomentar i controlar la qualitat dels productes emparats pel distintiu
‘noguerament bo’ i l'aplicació d'aquest Reglament d'ús.
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Per tal de garantir el control de la qualitat dels productes i el compliment
del present Reglament, la Comissió de Seguiment podrà disposar dels
mitjans propis o contractar els serveis que facin falta per desenvolupar
aquesta tasca i altres que calgui a entitats de reconeguda solvència
dedicades a aquesta activitat. Aquestes empreses hauran de realitzar les
inspeccions pertinents. Les despeses d’aquest control aniran a càrrec dels
productors o elaboradors segons correspongui.
Per a la realització del seguiment i el control de la qualitat, la Comissió de
Seguiment podrà demanar a les empreses que utilitzen el distintiu que
participin en alguna reunió de seguiment o bé que participin en alguna
auditoria (en qualitat d’experts coneixedors d’algun tipus de producte en
concret, si així s’escau).

5. Sancionar les infraccions comeses pels productors i elaboradors emparats
pel distintiu ‘noguerament bo’, sens perjudici de les sancions que puguin
correspondre per infraccions de la legislació vigent que siguin competència
d'altres òrgans.
Es consideraran infraccions de les empreses emparades pel distintiu, als
efectes d’aquest Reglament, les següents:
a. No comunicar a la Comissió de Seguiment la variació d’alguna de les
dades i/o components que afectin el producte o que afectin
l’empresa productora i/o elaboradora i/o comerciant, o bé falsejarles.
b. Incomplir algun dels supòsits que estableix el Reglament.
c. Utilitzar inadequadament el distintiu o actuar de forma que aquesta
en surti perjudicada o desprestigiada.
d. Utilitzar raons socials, noms comercials, marques, símbols o emblemes
que facin referència al distintiu en la comercialització d’altres
productes no autoritzats per la Comissió de seguiment.
e. Negociar o utilitzar indegudament els documents, etiquetes i altres
elements propis del distintiu, i la seva falsificació.
f. En general, qualsevol acte que contravingui el que disposa el
Reglament o els acords de la Comissió de Seguiment.
Les infraccions detallades seran sancionades amb comunicació escrita.
Si passats 15 dies no s’ha corregit la infracció, es realitzarà un segon avís
per escrit.
Si després d’aquest segon avís, es continua fent ús incorrecte de la
imatge i el nom del distintiu ‘noguerament bo’, la sanció constarà amb la
retirada del logotip i qualsevol identificació del distintiu, i amb una sanció
econòmica d’entre el 1% i el 5% de la facturació de l’empresa.
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Es pot tornar a utilitzar el distintiu ‘noguerament bo’ passats 6 mesos si
l’empresa demostra que durant aquest període ha complert el
reglament.
En el supòsit de nova reincidència es podrà procedir a l’anul·lació
definitiva de l’autorització, que comportarà l’expulsió definitiva de
l’infractor, es podrà donar coneixement públic d’aquest fet, i es farà
càrrec de les despeses que hagi pogut ocasionar.

6. En general, totes les altres derivades de l’aplicació d'aquest Reglament.
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Reglament d’ús específic per als productes del distintiu ‘noguerament bo’

Els productes inclosos inicialment en el distintiu ‘noguerament bo’ són de les
classes 29, 30, 31 i 33 cal acabar de concretar les classes en el moment que es
vulgui registrar la marca de la classificació internacional de productes i serveis
pel registre de marques de Niça, i són:
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Reglament d’ús específic per a la carn de conill

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ la carn de conill procedent d’animals
nascuts, criats i engreixats en explotacions ramaderes localitzades a la comarca
de la Noguera que compleixin la normativa general i sectorial vigent i el
Reglament específic per a la carn de conill del distintiu ‘noguerament bo’.

Raça
S’accepten totes les races càrnies i els seus creuaments que utilitzen els
ramaders de la comarca de la Noguera.

Maneig
Cada explotació cunícola segueix el seu propi maneig complint amb la
legislació sectorial vigent. El sacrifici té lloc en l’edat comercial, en escorxadors
de la comarca o comarques veïnes. L’especejament té lloc en obradors
autoritzats.

Traçabilitat
Les explotacions disposaran d’un registre actualitzat, on hi constaran les dades
d’entrada i de sortida de l’animal. Tota aquesta documentació es conservarà
durant un mínim de 2 anys.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.
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Els productors han de mantenir la documentació relacionada amb el control del
distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.
DUN de l’any en vigor

ETIQUETATGE
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per a la carn de vacum

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ la carn de vacum procedent d’animals
engreixats en explotacions ramaderes localitzades a la comarca de la Noguera
i que siguin nascuts i criats en explotacions de la província de Lleida o de la resta
de comarques de Catalunya que compleixin la normativa general i sectorial
vigent i el Reglament específic per a la carn de vacum del distintiu
‘noguerament bo’.

Raça
S’accepten totes les races càrnies i els seus creuaments que utilitzen les
explotacions ramaderes de la comarca de la Noguera.

Maneig
L’alimentació per a l’engreix serà amb pinsos amb matèries primeres de qualitat,
com els cereals, els llegums o els tortons oleaginosos. Són sacrificats a l’edat
comercial en escorxadors autoritzats de la Noguera i també comarques veïnes,
i l’especejament té lloc en obradors autoritzats de la comarca.

Traçabilitat
Les explotacions disposaran d’un registre actualitzat, on hi constaran les dades
d’entrada i de sortida de l’animal. A més a més, els animals aniran identificats
individualment des del naixement fins al sacrifici segons la normativa vigent. Tota
aquesta documentació es conservarà durant un mínim de 5 anys.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
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o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.

Els productors han de mantenir la documentació relacionada amb el control del
distintiu durant 2 any:
o
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.
DUN de l’any en vigor

ETIQUETATGE
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per a la carn de corder

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ la carn de corder procedent d’animals
nascuts, criats i engreixats en explotacions ramaderes localitzades a la comarca
de la Noguera i que compleixin la normativa general i sectorial vigent i el
Reglament específic per a la carn de corder del distintiu ‘noguerament bo’.

Raça
S’accepten totes les races càrnies i els seus creuaments que utilitzen els
ramaders de la comarca de la Noguera.

Maneig
Els ramats són en règim semiextensiu o extensiu, amb accés a pastures i
alimentació amb llet materna complementada amb pinsos de qualitat un cop
deslletats fins al seu sacrifici. Són sacrificats a l’edat comercial en escorxadors
autoritzats de la Noguera, i l’especejament té lloc en obradors autoritzats de la
comarca.

Traçabilitat
Les explotacions disposaran d’un registre actualitzat, on hi constaran les dades
d’entrada i de sortida de l’animal. A més a més, els animals aniran identificats
individualment des del naixement fins al sacrifici segons la normativa vigent. Tota
aquesta documentació es conservarà durant un mínim de 5 anys.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.
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Els productors han de mantenir la documentació relacionada amb el control del
distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.
DUN de l’any en vigor

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per a la carn de porc

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ la carn de porc procedent d’animals
nascuts, criats i engreixats en explotacions porcines localitzades a la comarca
de la Noguera i que compleixin la normativa general i sectorial vigent i el
Reglament específic per a la carn de porc del distintiu ‘noguerament bo’.

Raça
S’accepten totes les races càrnies i els seus creuaments que utilitzen els
ramaders de la comarca de la Noguera.

Maneig
L’alimentació per a l’engreix serà amb pinsos amb matèries primeres de qualitat,
com els cereals, els llegums o els tortons oleaginosos. Són sacrificats a l’edat
comercial en escorxadors autoritzats de la Noguera i també comarques veïnes,
i l’especejament té lloc en obradors autoritzats de la comarca.

Traçabilitat
Les explotacions disposaran d’un registre actualitzat, on hi constaran les dades
d’entrada i de sortida de l’animal. A més a més, els animals aniran identificats
individualment des del naixement fins al sacrifici segons la normativa vigent. Tota
aquesta documentació es conservarà durant un mínim de 5 anys.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.
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Els productors han de mantenir la documentació relacionada amb el control del
distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.
DUN de l’any en vigor

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per als embotits

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ els embotits elaborats en instal·lacions
autoritzades a la comarca de la Noguera i que compleixin la normativa general
i sectorial vigent i el Reglament específic per als embotits del distintiu
‘noguerament bo’.
Els embotits han de tenir com a mínim un 50% de matèria principal (carn de porc)
procedent de carn engreixada, sacrificada i especejada a la Noguera.

Àmbit d’elaboració
Comarca de la Noguera.

Composició
Embotits: recepta pròpia de cada elaborador.

Traçabilitat
Cada establiment elaborador garantirà una producció en el seu establiment on
es comercialitzarà.
Cal portar un registre d’entrada de la carn de porc utilitzada identificant: data,
kg, proveïdor, lot de l’animal. I un registre de producció dels embotits
identificant: producte, data, lot, quantitat de cada ingredient, quantitat de
producte final i lot.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
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o

Inspeccions als punts de venda i/o degustació.

o

Requeriment de documentació als productors.

Els elaboradors han de mantenir la documentació relacionada amb el control
del distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per a les conserves i melmelades

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ aquelles conserves i melmelades
elaborades seguint el present reglament i la normativa general i sectorial vigent.
Una de les seves característiques diferencials és que es prepara amb un 70%
mínim de matèria primera (fruites, verdures i hortalisses) de la comarca com a
ingredient principal i s’elabora en instal·lacions localitzades a la Noguera.

Àmbit d’elaboració
Comarca de la Noguera

Composició
Els ingredients principals són, en el cas de les melmelades: fruita del temps i sucre.
En el cas de les conserves: verdures i hortalisses, sal i oli d’oliva verge extra.

Traçabilitat
Cal registrar totes les produccions que es facin indicant: data, lot, quantitat de
cada ingredient i lot, i quantitat de producte final.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
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o
o

Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.

Els elaboradors han de mantenir la documentació relacionada amb el control
del distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per al vi

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ el vi elaborat seguint el present
reglament i la normativa general i sectorial vigent.
Els vins s’elaboren en cellers de la comarca, amb raïm procedent de vinyes de
la comarca o bé també s’accepta el raïm procedent de vinyes localitzades dins
l’àmbit geogràfic de la DO Costers del Segre.

Àmbit d’elaboració
Comarca de la Noguera

Varietats
Les varietats de raïm podran ser qualsevol de les varietats que utilitzen els cellers
per a l’elaboració dels seus vins, de vinyes de la comarca de la Noguera també
s’accepten de vinyes localitzades dins l’àmbit de la DO Costers del Segre.

Elaboració
El raïm que s’utilitza per a l’elaboració del vi prové de vinyes de la comarca o
bé també s’accepta el raïm procedent de vinyes localitzades dins l’àmbit
geogràfic de la DO Costers del Segre.

Traçabilitat
Els productors hauran de disposar d'un sistema d'autocontrol per garantir
l'acompliment de les especificacions del present reglament. El sistema
d'autocontrol ha de reflectir la traçabilitat de la producció emparada des de la
collita del raïm, passant per l’elaboració i l'envasament, i fins al punt de venda.
Tota aquesta documentació es conserva pel titular del celler durant un mínim
de 2 anys.

Verificació
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La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.

Els elaboradors han de mantenir la documentació relacionada amb el control
del distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per als productes làctics

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ els productes làctics (formatge, iogurt,
etc.) que estiguin elaborats en instal·lacions autoritzades a la comarca de la
Noguera i que compleixin la normativa general i sectorial vigent i el Reglament
específic per als productes làctics del distintiu ‘noguerament bo’.
Els productes làctics han de tenir com a mínim un 70% de matèria principal (llet)
procedent d’explotacions ramaderes localitzades a la Noguera. S’accepten
totes les llets d’origen animal.

Àmbit d’elaboració
Comarca de la Noguera.

Composició
Productes làctics: variable en funció del producte làctic que s’elabori, però
sempre haurà de complir totes les normatives sanitàries i d’etiquetatge vigents.
L’elaboració dels diferents productes làctics es durà a terme segons les receptes
i mètodes de cada elaborador.

Traçabilitat
Cada establiment elaborador garantirà una producció en el seu establiment on
es comercialitzarà.
Cal portar un registre d’entrada de la llet utilitzada identificant: data, tipus de
llet, quantitat, proveïdor i lot. I un registre de producció dels productes làctics
elaborats identificant: producte, data, lot, quantitat de cada ingredient,
quantitat de producte final i lot.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
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o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.

o

Requeriment de documentació als productors.

o

Els elaboradors han de mantenir la documentació relacionada amb el control
del distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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Reglament d’ús específic per a les fruites i verdures

Definició
Gaudirà del distintiu ‘noguerament bo’ aquelles fruites i verdures produïdes
seguint el present reglament i la normativa general i sectorial vigent.
Els requisits de composició seran diferents en el cas de la venda de fruites i
verdures sense transformació i envàs respecte la fruita i verdura transformada i
envasada.

Àmbit d’elaboració
Comarca de la Noguera

Composició
La fruita i verdura haurà de ser 100% conreada a la comarca de la Noguera.
La fruita i verdura transformada i envasada haurà de tenir una composició del
90% dels components de la comarca de la Noguera. El 10% restant podrà ser
d’un altre territori en el cas que no sigui possible obtenir-lo de la comarca degut
a les condicions climatològiques.

Traçabilitat
Cal registrar totes les produccions que es facin indicant: data, lot, quantitat de
cada ingredient i lot, i quantitat de producte final.

Verificació
La Comissió de Seguiment serà l’encarregada d’assegurar el control dels
productes mitjançant:
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o

o
o

Inspeccions a l’establiment productor, per part de la Comissió de
Seguiment o personal extern i/o altres beneficiaris del distintiu, amb o
sense avís previ.
Inspeccions als punts de venda i/o degustació.
Requeriment de documentació als productors.

Els elaboradors han de mantenir la documentació relacionada amb el control
del distintiu durant 2 anys:
o
o
o
o
o
o

El reglament del distintiu.
El qüestionari de verificació omplert i signat de cada inspecció que tingui.
Informes d’analítiques, si escau.
Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
Fulls de reclamació.
Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de
Pràctiques Correctes d’Higiene.

Etiquetatge
L’etiquetatge serà d’acord a l’article 5 del reglament d’ús del distintiu
‘noguerament bo’.
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