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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Vinificació i etiquetatge de vins 

 
Juny 2012 

 

La nova normativa europea de vinificació ecològica i el seu etiquetatge 
 

 
El Reglament UE 834/2007 de producció ecològica regula la producció de vinya però no regulava els processos de 
vinificació. Arran de la publicació del nou Reglament UE 203/2012 relatiu al vi ecològic, el Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica us vol informar dels canvis més significatius així de com afecta als vins elaborats de 
veremes anteriors al 2012. 
 
Vinificació 

 

Quadern de Normes Tècniques (QNT) Reglament UE 203/2012 

Vigor: des de 26/07/2006 fins 31/07/2012 Vigor: a partir del 01/08/2012 

Pràctiques permeses elaboració vins  

- Sulfat amoni 
- Metabisulfit de sodi (E223) 

No permeses 

- Enzims (pectolítics i betagluconases) Permès només enzims pectolítics en la clarificació 

 Pràctiques permeses elaboració vins 

No permeses 

- Fosfat de diamoni 
- Tiamina 
- Altres substàncies noves incloses a 

l’Annex VIII bis 

Modificacions 

- Contingut màxim SO2 
 

Vins SO2 total 

Negres 
Blancs i rosats: 

- secs 
- dolços i abocats 
- generosos i 

licorosos 
- escumosos 

100 mg/l 
 
120 mg/l 
200 mg/l 
120 mg/l 
 
120 mg/l 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Contingut màxim SO2 
 

Vins* SO2 total 
mg/litre 

Negres (Annex I B – A) 

Paràgraf 1.a) 
 
 
 
 
Blancs i rosats (Annex I 
B – A) Paràgraf 1.b) 
 
 
 
 
Escumosos (Annex I B 
– C) Paràgraf 1.a) 
 

100 mg/l 
<2g/l* 
 
120 mg/l 
>2g/l* i <5 g/l* 
 
150 mg/l 
<2g/l* 
 
170 mg/l 
>2g/l* i <5 g/l* 
 
155 mg/l 

*Per a la resta de tipologies de vins vegeu el Reglament 
203/2012 
**Contingut en sucres = suma de glucosa + fructosa 

 
- Altres - Altres 

 
Etiquetatge 

 

Per a les autoritzacions de comercialització de vins elaborats anteriorment al 2012, hi haurà dues opcions: 

 

1) No incloure el logo UE 

 Sense requisits (es permet incloure només el logo CCPAE) 
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2) Sol·licitar l’equivalència de les normatives per tal d’incloure el logo UE en l’etiquetatge 

 Requisits [ art. 95 punt 10bis lletra b) ] : 

- Fer la sol·licitud de comercialització corresponent (Formulari al portal web) 

- Declaració de no haver aplicat els productes que es prohibeixen en la nova normativa -

(Reglament UE 203/2012 – Annex VIII bis) 

- Obligació de mantenir un registre que provi la declaració, durant un període mínim de 5 anys 

arran la comercialització del vi. Aquest registre es verificarà en les inspeccions posteriors. 
 
 
Informació relacionada 
 

 Reglament UE 203/2012 

 Taula resum de l’etiquetatge dels vins i derivats (amb totes les casuístiques)  adjunt 

 
 

Acord Unió Europea – Estat Units sobre l’equivalència en la 
normativa dels vins 
 
NORMATIVA NOP 

A. Controls CCPAE als operadors 

a. Fins al juny de 2012 certificació directa pel CCPAE segons el NOP 

b. A partir del 1 de juny equivalència USA-UE 

B. Control etiquetatge dels vins segons la normativa NOP a partir de l’1 de juny de 2012 

a. Categories de producte iguals a la de la certificació NOP 

i. Etiquetatge com “Made with organic grapes” 

1. Es pot fer servir diòxid de sofre (E220) però el CCPAE haurà de controlar 
que la concentració total de sulfats sigui inferior a 100 ppm. 

2. No es pot fer servir metabisulfit de potassi (E224). 

3. Només es poden fer servir les substàncies permeses a la llista del USDA 
sota el 7CFR 205.605. 

4. A l’etiqueta no es pot fer servir el segell USDA. 

ii. Etiquetatge com “ORGANIC” + segell USDA  

1. Si el vi no conté diòxid de sofre (E220) ni metabisulfit de potassi (E224).  

2. Només es poden fer servir les substàncies permeses a la llista del USDA 
sota el 7CFR 205.605. 

3. A l’etiqueta es pot fer servir el logotip USDA.  

b. Encara per determinar de part de les autoritats UE i USA si serà necessari expedició de 
certificats d’etiquetatge 

Altres serveis de certificació de vins 
 
NORMES DELINAT 

A. Control CCPAE als operadors sota quadern de normes Delinat 

B. Lliurament de control i evidències per a la seva certificació a Suissa 

NORMES BIOSUISSE 

http://www.ccpae.org/docs/normativa/reglament_UE_2012_0203.pdf
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A. Control CCPAE als operadors sota normes afegides per Biosuisse 

B. Lliurament de control i evidències per a la seva certificació a Suïssa 

NORMES BRASIL 

 

A. Inspecció de control CCPAE sota normativa de Brasil (en vigor des del 2011) 

B. Lliurament de control i evidències al Brasil per a la seva certificació 

 
 
 
Per a qualsevol consulta al respecte, podeu posar-vos en contacte amb el CCPAE a través del correu electrònic 
ccpae.daam@gencat.cat o al telèfon 93 552 47 90 en horari de consultes tècniques (de dilluns a divendres de 10h a 
14h). 
 

 
 
Barcelona, 7 de juny de 2012 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 

 
 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica · Av. Meridiana, 38 4a 08018 Barcelona 
info@ccpae.org · www.ccpae.org · www.facebook.com/ccpae · www.twitter.com/ccpae 
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