URZĄD - HARMONIZACJI RYNKU
WEWNĘTRZNEGO
ZNAKI TOWAROWE I WZORY
ŚWIADECTWO REJESTRACJI
Niniejsze Świadectwo Rejestracji zostało wystawione wedługdla przedstawionego poniżej
Zarejestrowanego Wzoru Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru zapisane są w
Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

Generalitat de Catalunya
Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli Zwierząt, Rybołówstwa, Żywności i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Świadectwo inspekcji i kontroli dostawców materiału roślinnego / Liczba arkuszy:.
Szczegóły świadectwa
Numer protokołu
B

3

Data
34

13

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

5/9/12

Imię i nazwisko inspektora:

Numer dowodu osobistego

LAURA ESTRADA/ORLANDO MORENO

1510037/1510043/09

Imię i nazwisko dostawcy:

Numer rejestracji
ES

SANT FELIU DE UOBREGAT

09

0016

Odwiedzone miejsca (strona, działka,itp.)

Imię i nazwisko uczestnika:

Numer VAT

JOSEP M GRAU

Właściciele/ Członkowie:

GERET

Dane z analizy
Wyżej wymieniona instytucja zleciła audyt, aby zapewnić, że dostawcy materiałów roślinnych są w zgodzie z przepisami
Urzędu Rejestracyjnego Materiałów Roślinnych i Paszportu Roślin EC.

Fakty dokazujú, že:
Tak

1
2

Złożone oświadczenia dotyczące osprzętuinstalacji firmy są prawidłowe
Roczne oświadczenia dotyczące produkcji i komercjalizacji są prawidłowe

3

Roczne oświadczenia dotyczące produkcji i komercjalizacji zostały złożone w
terminie.

4

Rejestr i dokumenty roślin orazi produktów roślinnych nabytych, produkowanych
lub wysyłanych do innych osób, które zostały zbadane, są prawidłowe.

5

Rejestry paszportu roślin są wystawione. Ostatnio wydano paszport roślin o
numerze:

6

Wykryto wizualne objawy obecności organizmów szkodliwych określonych w RD
58/2005 oraz w Decyzji Komisji o środkach nadzwyczajnych.

7
8
9

Materiały próbek pochodzenia roślinnego oddane do analizy laboratoryjnej
Numer próbek:
Oznaczenie substancji szkodliwych: Lista określonych:
Produkcja materiałów pochodzenia roślinnegfo oparta jest na Przepisach
Technicznych Kontroli I Certyfikacji.
(RD 929/1995, RD 208/2003, Ordre MAPA 23-5-1986, RD 289/2003)
Niniejsze Świadectwo składa się z ……………..stron

Nie

Uwagi

Nie dotyczy

Uwagi

Oświadczenie
Oświadczam, że:
.

zgadzam się z zawartością niniejszego świadectwa
nie zgadzam się z zawartością niniejszego świadectwa, oświadczam, że:

Pieczątka i podpis firmy

Inspektor

ŚWIADECTWO JAKOŚCI I GWARANCJI
ŚWIADECTWO JAKOŚCI I GWARANCJI
Pan Josep M Grau i Camprubi , numer VAT: : 46118050, jako kierownik firmy In Vitro S.L,. numer VAT
firmy: 858238940, z siedzibą: Riera de Ia Salut SN, 08980 St. Feliu de Llobregat (Barcelona).
OŚWIADCZA, ŻE:
Firma In Vitro S.L. posiada szkółkę leśną zajmującą się hodowlą i rozmnażaniem roślin owocowych oraz
ozdobnych (BOE 19/07/1990); (numer rejestracyjny szkółki leśnej: E-09-08-0016).W laboratoriach
dochodzi do rozmnażania roślin w warunkach sterylnych przy użyciu technologii in vitro i podłoża
biernego, dlatego też rośliny nie są podatne na choroby;
In Vitro S.L rozmnaża klon Paulownia, Paulownia clon, 112 ® in vitro pod hiszpańskim znakiem
towarowym o numerze rejestracyjnym 2.880.373 oraz europejskim numerze rejestracyjnym
108881704, oba numery są aktywne;
Klon ten jest wynikiem właściwej selekcji skrzyżowanych kiełkujących nasion P. Elongata x P. Fortunei
(2004), wybranych na podstawie ich zachowania na polu, które zostały uznane za najlepsze klony
podczas projektu badawczego o numerze rejestracyjnym PBI-01161 Uniwersytetu Castilla la Mancha,
klon został również przebadany przez UPOV (Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian
Roślin);
Wyżej wspomniany klon nie został zmieniony lub zmodyfikowany genetycznie;
Klon ten nadaje się do produkcji drewna lub/i biomasy;
Wyżej wspomniany klon jest nieinwazyjny i nierepresyjny;
Obecnie pracujemy nad zleceniem od ERTASA, Renewable Energy company Tarazona SAE w ramach
kontraktu B + R, w celu wykonania pracy o tytule "wykorzystanie biomasy leśnej: palety i inne produkty
ekologiczne" w ramach umowy CDTI.
Nasza produkcja jest kontrolowana przez Departament Rolnictwa rządu katalońskiego, który
przeprowadza okresowe kontrole naszych produktów.
Nasza produkcja jest w pełni zgodna z obowiązującym prawemi jest uwzględniona w deklaracji rocznej,
następnie przekazana właściwym organom, wraz ze sprawozdaniami produkcyjnymi, które są
wymagane od szkółek leśnych.

SANT FELIU DE LLOBREGAT 14/04/2012
SANT FELIU DE LLOBREGAT 14/04/2012
Pan Josep M Grau i Camprubi , numer VAT: : 46118050, kierownik firmy In Vitro S.L. numer VAT firmy:
858238940, z siedzibą: Riera de Ia Salut SN, 08980 St. Feliu de Llobregat (Barcelona).
OŚWIADCZA, ŻE:
Firma In Vitro S.L. posiada szkółkę leśną zajmującą się hodowlą i rozmnażaniem roślin owocowych oraz
ozdobnych (BOE 19/07/1990); (numer rejestracyjny szkółki leśnej: E-09-08-0016).W laboratoriach
dochodzi do rozmnażania roślin w warunkach sterylnych przy użyciu technologii in vitro i podłoża
biernego, dlatego też rośliny nie są podatne na choroby;
Hiszpański znak towarowy Paulownia Clon In Vitro 112® został zarejestrowany z nomenklaturą nr 44,
data odnowienia:15 czerwca 2019.
Klon ten jest wynikiem właściwej selekcji skrzyżowanych kiełkujących nasion P. Elongata x P. Fortunei
(2004), wybranych na podstawie ich zachowania na polu, które zostały uznane za najlepsze klony
podczas projektu badawczego o numerze rejestracyjnym PBI-01161 Uniwersytetu Castilla la Mancha.
Klon został również przebadany przez UPOV (Międzynarodowy Związek ds. Ochrony Nowych Odmian
Roślin);
Nasza produkcja jest kontrolowana przez Departament Rolnictwa rządu katalońskiego, który
przeprowadza okresowe kontrole naszych produktów.
Nasza produkcja jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem i jest uwzględniona w deklaracji rocznej,
następnie przekazana właściwym organom, wraz ze sprawozdaniami produkcyjnymi, które są
wymagane od szkółek leśnych.
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