
1. Dades de l’empresa

Formulari d’inscripció 
Girona Excel·lent. Segell de Qualitat Agroalimentària

d) Sector: Conserves de fruita i almívars
Categories:  1. Melmelades i confitures

2. Fruita en almívar
  3. Gelees

4. Especialitats (conserves de fruita i almívars) singulars 

e) Sector: Foie gras 
Categories:  1. Cru
  2. Semicuit
  3. Celler 

4. Especialitats (foie gras) singulars

f) Sector: Lactis 
Categories:  1. Llet animal

2. Iogurts i quefir
3. Formatges frescos 

  4. Mató
5. Recuit de drap
6. Recuit d’olleta
7. Formatges tendres
8. Formatges curats
9. Especialitats (lactis) singulars

g) Sector: Oli 
Categories: 1. Oli d’oliva verge extra DOP Empordà 100 % argudell o varietat autòctona

2. Oli d'oliva verge extra DOP Empordà amb arbequina
3. Oli d’oliva verge gironí extra sense DOP

h) Sector: Vi i vi dolç 
Categories:  1. Vi blanc jove

2. Vi blanc envellit
3. Vi rosat 
4. Vi negre jove
5. Vi negre envellit
6. Vi escumós
7. Especialitats (vins) singulars

  8. Garnatxa 
9. Especialitats (vins dolços) singulars

Nom de l’empresa o raó social

Adreça

Telèfon/sNIF/CIF Codi postal
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Cognoms i nom

1.2. Signant de la sol·licitud

NIF

Càrrec a l’entitat

1.3. Dades de la persona de contacte per al seguiment de l'expedient

Cognoms i nom

Càrrec

Telèfon Adreça electrònica

Diputació de Girona

2.

Comarca

Web

Adreça electrònica 

Facebook Twitter Instagram

Presentació de l’empresa (màxim 2.000 caràcters)

Nom comercial

Municipi



4. Dades del producte
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Categoria:

3. Categoria del producte

Subcategoria:

Nom comercial

Matèries primeres

Material d’envàs (packaging)

Necessitats de conservació 

Producció (quilos, litres, nombre d’ampolles, etc.)

Preu de venda al públic (PVP)

5. Descripció del producte (Cal adjuntar-hi la fitxa tècnica i la imatge del producte.)

Diputació de Girona



La persona signant SOL·LICITA participar al concurs Girona Excel·lent 2018 - 2019, assumeix totes les responsabilitats que 
se’n puguin derivar i DECLARA:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud es corresponen amb la realitat.

8. Declaració

Signatura
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6. Fitxa de tast (Cal incloure-hi les instruccions de manipulació i de preparació del producte, la temperatura a què s’ha de servir, etc.)

7. Documentació complementària (en format PDF)

Fitxa tècnica del producte.

Imatge del producte.

Diputació de Girona
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