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SOL·LICITUD DE COMERCIALITZACIÓ PER A VINS I DERIVATS 
 VI NORMATIVA UE                      VI NORMATIVA USDA-NOP 

  

 
 

A. DADES DEL TITULAR DEL PRODUCTE 
 

Nom de l’empresa o societat: 

      
Núm. Registre: 

CT/       

 
B. PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE 

 

Producte:       Marca(1):       

Envàs:       Capacitat:       

 

(1) Excepte per a productes a l’engròs sense marca comercial 

 
C. INGREDIENTS UTILITZATS 

 

Ingredients(1) % (2) Qualificació (3) 

RAÏM o VI 
 
VARIETAT/S:  

                  

                  

                  

                  

 SUCRE (si és procedent)             

Altres:                   

(1) Ingredients: especifiqueu les varietats de raïm utilitzades per l’elaboració del vi. En cas d’utilitzar vi base o vi a doll, no és necessari especificar les varietats. 
(2) %: indiqueu quin percentatge correspon a cada varietat. En cas d’utilitzar vi base o vi a doll, aquest ingredient representarà el 100%. 
(3) Qualificació: en cas d'ingredient d’origen agrari, poseu "ECO" si és d'agricultura ecològica , "CON", si és en conversió i "CVL" si és convencional. 

 

D. PRODUCTES I SUBSTÀNCIES UTILITZADES PER A L’ELABORACIÓ DEL VI O EL DERIVAT. (Productes inclosos a l’annex 
V, part D del Reglament (UE) 2021/1165.  

 
 Anhídrid sulfurós (diòxid de sofre)        Bisulfit de potassi o metabisulfit de potassi (disulfit de potassi o pirosulfit de potassi) 

 
  Llevats de vinificació:       Ecològics 

 
                                              Convencionals. L’operador es compromet a tenir a disposició de l’inspector la següent documentació: 

- Declaració del venedor d’acord amb l’article 11, apartat 4 del Reglament (UE) 2018/848. 
- Escrit on el proveïdor del llevat li comuniqui a l’operador que no te disponibilitat de la mateixa soca en ecològic.  

 

Altres productes autoritzats per us, 
adició, acidificació, clarificació o filtració: 
Denominació producte o substància 

Número d’identificació (codi d’additiu i/o CAS) 

            

            

            

            

            

NOTA 1. Adjuntar només les fitxes tècniques dels additius enològics i coadjuvants utilitzats en l’elaboració d’aquest producte. 
NOTA 2. Cal que l’operador justifiqui la no disponibilitat en ecològic de les substàncies especificades a l’annex V, part D del Reglament  (UE) 2021/1165 que requereixen tenir origen en 
ecològic si està disponible. 

 

 

 

Data:       Nom i cognoms:       
Signatura: 
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E. ELABORACIÓ DEL PRODUCTE 

 
 L’empresa realitza, en les seves instal·lacions, les següents operacions: 

 
                 Elaboració       Envasament      Etiquetatge 
 

 Les següents parts del procés d’elaboració es subcontracten a una altra empresa (se li paga pel servei de maquila): 
  

 L’elaboració  es realitza a les instal·lacions de l’operador:     , amb el número de registre CT /       /       
  L’envasament es realitza a les instal·lacions de l’operador:     , amb el número de registre CT /       /       
  L’etiquetatge es realitza a les instal·lacions de l’operador:     , amb el número de registre CT /       /       

 

 
 

 
F. ETIQUETATGE DEL PRODUCTE 

 
 El producte anirà etiquetat. 

 
NOTA: cal que adjunteu la prova d’impremta de tots els elements que conformen l’etiquetatge de cada envàs utilitzat. 
 

 
 No es presenta etiqueta atès que es tracta d’un producte a l’engròs. S’haurà d’utilitzar el corresponent albarà que contingui les dades 

especificades a l’annex 3 del Reglament (UE) 2018/848.  
 

 
 

 
G. COMPROMISOS ADQUIRITS PEL SOL·LICITANT 

 
 Enviar al CCPAE aquesta sol·licitud i la documentació corresponent completa, correcta i acceptar que si les mancances o 

incorreccions comunicades pel CCPAE no són solucionades en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data de l’enviament d’aquesta 
sol·licitud es procedeixi a la seva nul·litat. 
 

 Complir amb tota la normativa general d’etiquetatge. 
 

 Complir amb les condicions d’etiquetatge i d’elaboració del producte segons les següents categories: 
1. VINS ELABORATS AMB RAÏM ECOLÒGIC  

2. VINS ELABORATS AMB RAÏM EN CONVERSIÓ A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA (només poden tenir un sol ingredient agrari 

en conversió). 

3. VINS ELABORATS SOTA ELS ESTANDARDS USDA-NOP (per exportar als Estats Units) (VI MADE WITH ORGANIC 

GRAPES).  

 

 Complir amb l’apartat 4 de l’article 9 del Reglament (UE) 2018/848. No utilitzar radiacions ionitzants per tractar aliments o pinsos 

ecològics. 

 

 Complir amb l’apartat 1.6, part IV de l’annex II del Reglament (UE) 2018/848. No utilitzar substàncies o tècniques que reconstitueixin 

propietats que s’hagin perdut en la transformació i l’emmagatzematge de productes ecològics. 

 

 Complir amb les disposicions del Reglament Delegat (UE) 2019/934. 
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