DECLARACIÓ DE EXISTÈNCIES I COMERCIALITZACIÓ: VI DE LA TERRA ILLES BALEARS
SOL·LICITANT

Nom i llinatges: ……………………………………………………………………………………….
DNI: ………………………………………………………………………………………………………
Adreça de notificació: …………………………………………………………………………………
Localitat: …………………………….. Codi postal: …….. Municipi: ………………………..
En representació de: ………………………………………………………………………………….
DNI o CIF: …………………………………
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon/s: ……………………. Fax: ……………….. Adreça electrònica: …………………..
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, especialment de l‟article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase de tractament de les dades de
caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades ia l deure de guardar-les”).

D‟acord amb l‟article 8.5 de l‟Ordre de la consellera d‟Agricultura i Pesca de 24
d‟octubre de 2006, per la qual s‟estableixen les normes pera a la utilització de la
indicació geogràfica “Illes Balears” en vins de taula amb dret a la menció “vi de la
terra”, i en el termini establert, sempre dins el primer mes de l‟any,
DECLAR:
1. Que dispòs de capacitat de representació suficient respecte de la persona titular
del celler .......................................................................................................
per facilitar la informació que conté aquesta declaració, i que aquesta persona
n‟està informada.
2. Que som conscient que qualsevol omissió o falsedat en les dades consignades en
aquesta declaració representa un incompliment de les obligacions que
assumeixen els operadors acollits voluntàriament al nivell de protecció „vi de la
terra Illes Balears‟, i pot ser causa que les partides de vi afectades no se certifiquin
amb la indicació geogràfica „Illes Balears‟, d‟acord amb el procediment establert a
aquest efecte.
3. Que totes les dades de producció que conté aquest full són vertaderes.
DADES D’EXISTÈNCIES I DE COMERCIALITZACIÓ
1. EXISTÈNCIES en data 31 de
desembre (en hl)
a) Vins aptes per obtenir vi de la
terra Illes Balears
b) Vins de la terra Illes Balears
(amb numeració oficial de control)

Blanc

Rosat

Negre

Total

2. COMERCIALITZACIÓ: DADES GLOBALS 3. COMERCIALITZACIÓ SEGONS EL TIPUS DE VI
a) Volum total:
a) Blanc: ............... hl
............... hl
b) Negre: ............... hl
*
b) Facturació total:
c) Rosat: ............... hl
................. €
d) Total: ................. hl
c) Preu de venda mitjà del vi:
...............€/L
* IVA no inclòs.

4. COMERCIALITZACIÓ DE VI SEGONS EL

(4 c + 4 d) COMERCIALITZACIÓ DE VI A LA UE I
EN ALTRES PAÏSOS (en hectolitres)
País de
a) Illes Balears:
............... hl
Blanc Rosat Negre Total
b) Resta d‟Espanya:
............... hl destinació
c) Resta de la Unió Europea:
............... hl
d) Altres països:
............... hl
e) Total:
............... hl
MERCAT DE DESTINACIÓ

..................................., ........ d .................................. de 20.....

[rúbrica]

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI RURAL I MARÍ
CONSELLERIA D‟AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

C/ Foners, 10. 07006 Palma de Mallorca
Telèfon 971 176 100 - Fax 971 177 275

