Modificació del Plec de condicions aprovada el dia 1 d’abril de 2013 per unanimitat del
Consell Rector de la Denominació d’Origen Penedès
ACORD:

Modificar l’article 32.1 del Reglament i el 8.6 del Plec de Condicions en el seu primer
paràgraf, tal i com segueix :
A les etiquetes de vins embotellats hi figurarà obligatòriament, en el mateix camp visual de les
mencions obligatòries i de manera destacada, el nom de la Denominació d'Origen
“Penedès”. La mida dels caràcters utilitzats per indicar “Penedès” serà d'un mínim de 3 mm i
d'un màxim de 7 mm, i de la menció “Denominació d’Origen” inferior al que faci Penedès amb
un mínim de 1,5 mm, i s'expressaran d'acord amb les mesures aprovades en matèria de marca
col·lectiva.
De forma general, quan les mencions obligatòries estiguin al dors de l’ampolla, en el que es
coneix com a contraetiqueta de l’ampolla, inclosa la menció “PENEDÈS Denominació d’Origen”,
en l’etiqueta principal on hi consta la “Marca”, hi haurà de figurar també obligatòriament la
menció PENEDÈS amb unes mides de mínim 3 mm i màxim de 7 mm.
En el cas de que les mencions obligatòries estiguin agrupades en el que es coneix com a etiqueta
principal on hi figura la Marca i també la menció “PENEDÈS Denominació d’Origen”, no caldrà
que la menció Penedès també consti en el que es coneix com a contraetiqueta de l’ampolla.
La menció Penedès que consta en el distintiu de control que lliure el Consell Regulador mai serà
substitutiva de la menció que ha de constar en l’etiquetat de l’ampolla.
Modificar l’article 34.4 del Reglament i el 8.4 del Plec de Condicions en el sentit següent :
El taponat de les ampolles dels vins emparats per la Denominació d'Origen Penedès es durà a
terme amb tap cilíndric de suro natural o aglomerat de suro. Es podrà utilitzar també el tap de
rosca, fet amb material apte per a productes alimentaris, en el vins de la D.O. Penedès.
Correcció errada aprovada per unanimitat el dia 4 de juliol de 2013 de l’acord pres el dia
1d’abril de 2013
Modificar l’acord anterior “Proposta de modificació del Reglament i del Plec
Etiquetat”

de

Condicions.

En el punt 1 on diu “...la menció Denominació d’Origen que va sota de la menció Penedès ha se
de ser inferior a aquesta i amb un mínim de 1,5 mm.”
Ha de dir: “...la menció Denominació d’Origen que va sota de la menció Penedès ha se de ser
inferior a aquesta i amb un mínim de 1, mm.”
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