Establiments amb DO Pla de Bages
Els establiments amb DO pretén ser una eina per unir, coordinar i impulsar el coneixement del
patrimoni vitivinícola, la seva història i tradició i els cellers i vins actuals del territori que forma part
de la Denominació d’Origen Pla de Bages.
Aquesta xarxa d’establiments alhora ha de permetre l’impuls de noves iniciatives relacionades amb la
vinya i el vi i l’enoturisme a la zona creant sinèrgies entre els membres que en formin part.
Anualment s’oferiràn activitats relacionades amb la història, els cellers i els seus vins i enoturisme
(sortides, presentacions, jornades...) per als membres de la xarxa per tal de millorar el coneixement i
crear sinèrgies entre els seus membres. Es demana participar almenys en una d’aquestes activitats
anualment.

Que aporta
Formar part d’una xarxa d’establiments coneixedor del territori DO Pla de Bages i amb informació
directa per part del sector del vi i l’enoturisme
Participar de manera activa en les activitats que organitza la DO Pla de Bages
Difusió a través de la pàgina web i de la fulleteria que edita el Consell Regulador DO Pla de Bages
Promoció dels establiments amb DO per part dels cellers que formen part de la DO Pla de Bages

Criteris per formar-ne part
Restaurants
✓ Disposar d’una mostra representativa de vins DO Pla de Bages a la carta. S’entendrà aquesta
si en la seva oferta de vins hi ha almenys, vins de 6 cellers de la Denominació d’Origen Pla de
Bages. En el cas de restaurants amb poques referències, s’acceptarà si els vins DO Pla de
Bages ocupen més del 50% del total de la carta de vins.
✓ Disposar informació a través de publicacions online (pàgina web) i/o offline (llibres, guies,...)
relacionades amb l’enoturisme, el patrimoni vitivinícola, la història, els cellers i vins de la DO
Pla de Bages, sent així agent de difusió i promoció del nostre territori.

Botigues de vins i enoteques
✓ Disposar d’una mostra representativa de vins DO Pla de Bages a la carta. S’entendrà aquesta
si en la seva oferta de vins hi ha almenys, vins de 6 cellers de la Denominació d’Origen Pla de
Bages. En el cas dels establiments amb poques referències, s’acceptarà si els vins DO Pla de
Bages ocupen més del 50% del total de la carta de vins.
✓ Disposar informació a través de publicacions online (pàgina web) i/o offline (llibres, guies,...)
relacionades amb l’enoturisme, el patrimoni vitivinícola, la història, els cellers i vins de la DO
Pla de Bages, sent així agent de difusió i promoció del nostre territori.

Allotjaments
✓ Oferir informació als visitants a través de publicacions online (pàgina web) i offline (llibres,
guies) relacionades amb l’enoturisme, el patrimoni vitivinícola i la història i els cellers i vins
de la DO Pla de Bages.
✓ Incloure en l’oferta d’allotjament algun detall relacionat amb la vinya i el vi a la DO Bages:
una ampolla de vi, copes DO Pla de Bages, visites a cellers, guies de vins o enoturisme, oferta
d’activitats vinculades, etc.

Empreses d’activitats
✓ Realització d’activitats en espais rellevants de la història i el patrimoni vitivinícola del territori
de la DO Pla de Bages. També activitats relacionades amb la vinya i el vi al territori.
✓ Incorporar en el relat de la pròpia activitat la història de la vinya i el vi i el patrimoni
vitivinícola del territori de la DO Pla de Bages, així com de la pròpia Denominació d’Origen,
els cellers que en formen part i els seus vins.

Entitats i administracions públiques
✓ Realització d’activitats i projectes de conservació, posada en valor i difusió de la història i el
patrimoni vitivinícola del territori de la DO Pla de Bages.
✓ Incorporar en el relat del municipi la història de la vinya i el vi i el patrimoni vitivinícola, els
cellers que en formen part, els seus vins i l’oferta enoturística del territori.
✓ Disposar informació a través de publicacions online (pàgina web) i offline (llibres, guies, etc a
disposició del públic) relacionades amb l’enoturisme, el patrimoni vitivinícola i la història i els
cellers i vins de la DO Pla de Bages.
✓ Garantir la presència de vins de la Denominació d’Origen Pla de Bages en els actes oficials en
els que participi l’entitat o l’ajuntament.

Revisió
Es revisarà periòdicament i de manera aleatòria el compliment dels criteris establerts per formar part
de la Xarxa d’Establiments amb DO.

