
“Sol·licitud de qualificació” FC021 Rev. 0 (12/03/12) 

    

    

““““Sol·licitud de qualificacióSol·licitud de qualificacióSol·licitud de qualificacióSol·licitud de qualificació””””    

    
a. Dades del sol·licitanta. Dades del sol·licitanta. Dades del sol·licitanta. Dades del sol·licitant    

En / Na ___________________________________________________________ en representació de l’empresa 

___________________________________que consta inscrita en el registre de cellers d’aquesta Denominació 

d’Origen amb el número ______, SOL·LICITA el control de qualificació de la següent partida de vi: 

b. Varietats i collita del vi apteb. Varietats i collita del vi apteb. Varietats i collita del vi apteb. Varietats i collita del vi apte    

VarietatVarietatVarietatVarietat/s/s/s/s    Collita d’origenCollita d’origenCollita d’origenCollita d’origen    Volum (Hl)Volum (Hl)Volum (Hl)Volum (Hl)    

1.1.1.1.            

2. 2. 2. 2.             

3.3.3.3.            

4.4.4.4.            

5.5.5.5.            

6.6.6.6.            

    Total Total Total Total HHHHl partida d’origenl partida d’origenl partida d’origenl partida d’origen        

    

c. Dades del c. Dades del c. Dades del c. Dades del la partida de vi a qualificarla partida de vi a qualificarla partida de vi a qualificarla partida de vi a qualificar    

>>>>Tipus de vi (marqueu l’opció que correspongui)Tipus de vi (marqueu l’opció que correspongui)Tipus de vi (marqueu l’opció que correspongui)Tipus de vi (marqueu l’opció que correspongui)    

 (  ) 1.Blanc  (  ) 2.Negre  (  ) 3.Rosat  (  ) 4.Ranci  (  ) 5.Mistela b  (  ) 6.Mistela n  (  ) 7.Vi dolç natural  (  ) 9.Vi escumós    

>>>>Termes Termes Termes Termes relatius a l’elaboració i l’envelliment en els vins, si s’escau:relatius a l’elaboració i l’envelliment en els vins, si s’escau:relatius a l’elaboració i l’envelliment en els vins, si s’escau:relatius a l’elaboració i l’envelliment en els vins, si s’escau:    

( ) 1.Novell  ( ) 2.Jove  ( ) 3.Fermentat en bota  ( ) 4.Bota*  ( ) 5.Roure*  ( ) 6.Criança ( ) 7. Reserva  ( ) 8.Gran Reserva 

*Indiqueu període de temps en mesos d’envelliment (sols mencions BOTA o ROURE):___________________________ 

>Indicació del contingut en sucres, si s’escau:>Indicació del contingut en sucres, si s’escau:>Indicació del contingut en sucres, si s’escau:>Indicació del contingut en sucres, si s’escau:    

(  ) Sec (  ) Semi-sec (  ) Semi dolç  (  ) Dolç 

>Dades del lot (sols si la partida serà envasada i presentada en un únic LOT):>Dades del lot (sols si la partida serà envasada i presentada en un únic LOT):>Dades del lot (sols si la partida serà envasada i presentada en un únic LOT):>Dades del lot (sols si la partida serà envasada i presentada en un únic LOT):    

Número de LOT:______________________ Embotellat i data*:  ( )  SI ( )  NO  dd/mm/aa):_________________ 

MARCA:_____________________________________________________________________________________ 

Envàs: ( )  Ampolla  ( ) Bag-in-box  Capacitat envàs (litres):___________________________________________ 
*obligatori en el cas del tipus “vi escumós” la data d’embotellat es correspon a la data de tiratge. 
 

>Distintiu de garantia:>Distintiu de garantia:>Distintiu de garantia:>Distintiu de garantia:    

(  ) Terra Alta genèric (  ) Terra Alta Garnatxa blanca 

d. Localització de la partida (indiqueu tipus, volum i numeració dd. Localització de la partida (indiqueu tipus, volum i numeració dd. Localització de la partida (indiqueu tipus, volum i numeració dd. Localització de la partida (indiqueu tipus, volum i numeració dels dipòsits)els dipòsits)els dipòsits)els dipòsits)                    El Sol·licitant, segell i signatura 

NumeracióNumeracióNumeracióNumeració                    TOTAL HLTOTAL HLTOTAL HLTOTAL HL    

HlHlHlHl         

 

...............................,a ........................de....................de 201..   

Nº EXPEDIENTNº EXPEDIENTNº EXPEDIENTNº EXPEDIENT        

IDENTIFICADOR VIIDENTIFICADOR VIIDENTIFICADOR VIIDENTIFICADOR VI        


