
 

 

NOUS GRUPS ANALÍTICS PER CONTROL RÀPID DELS PROCESSOS DE 
VINIFICACIÓ. 
  

1. JUSTIFICACIÓ 
 
Amb l’adopció d’aquests nous grups d’anàlisi es pretén donar resposta des d’INCAVI a 
dues peticions del sector de cellers petits i mitjans: 
 - Suport tècnic al control dels processos de vinificació. 
 - Resposta ràpida en el període de fermentació alcohòlica i malolàctica.    
 

2. GRUPS D’ANÀLISI  
 
 2.1. MOST (M1) 
 
CODI PARÀMETRE MÈTODE ANALÍTIC PREU en € 
103 Grau alcohòlic en potència  * Càlcul numèric a partir del ºBrix  5,32 

008 Acidesa Total   * Valoració àcid-base  
  

1,77 

026 pH  * Potenciomètric  1,77 
*Les activitats marcades no estan emparades per l’acreditació d’ENAC 
 
 2.2. CONTROL  DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA (FA1) 
 
CODI PARÀMETRE MÈTODE ANALÍTIC PREU en € 

004 Sucres Totals  
(glucosa+fructosa)  * Enzimàtic-Espectrofotometria VIS  4,44 

475 Acidesa Volàtil Enzimàtic-Espectrofotometria VIS 
PNT-V/R082 4,44 

*Les activitats marcades no estan emparades per l’acreditació d’ENAC 
 
 2.3. CONTROL DE  LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA (FML1) 

 
CODI PARÀMETRE MÈTODE ANALÍTIC PREU en € 
045 Àcid  L-Màlic  * Enzimàtic-Espectrofotometria VIS  7,98 

475 Acidesa Volàtil Enzimàtic-Espectrofotometria VIS 
PNT-V/R082 

4,44 

004 Sucres Totals  
(glucosa+fructosa)  * Enzimàtic-Espectrofotometria VIS  4,44 

*Les activitats marcades no estan emparades per l’acreditació d’ENAC 



 

 

 
 
 

3. PREU PER PAQUET COMPLERT 
 
Els preus per paquet complert son: 
 
Paquet Preu (€) 
M1 8,86
FA1 8,86
FML1 16,86
Nota: Els preus estan calculats amb IVA ( actualment del 18 %).  
 

4. REQUISITS D’ENTREGA DE LES MOSTRES I COMUNICACIÓ DE 
RESULTATS 
 

- L’interessat presentarà com a mínim 100 ml de cada mostra amb un recipient 
que asseguri la seva estanqueitat. 

 
- Les mostres s’hauran de lliurar abans de les 9 del matí, amb un avis (mitjançant 

correu electrònic) el dia abans de que es portaran mostres i quina quantitat 
d’aquestes.  

 
- Els resultats s’entregaran abans de les 15h. del mateix dia d’entrega o be abans 

de les 15h. del següent dia en cas de que la mostra en qüestió s’hagués 
presentat a l’EVE desprès de les 9h. del dematí. Aquesta comunicació de 
resultats es realitzarà preferentment via mail. 

  
- En cas de que als grups d’anàlisi definits en aquest informe es vulgui afegir 

d’altres paràmetres, el laboratori no es compromet a mantenir el període 
d’entrega, informant individualment a cada client sobre aquest termini. 

 
- Aquest període de comunicació de resultats resta condicionat a la comprovació 

prèvia del pagament de les mostres encarregades per part del client. 
 
 
 
Reus, 16 d’abril de 2012 
Xoán Elorduy Vidal 
Cap de Secció  


