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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9337 Reial decret 774/2014, de 12 de setembre, pel qual es desplega l’aplicació de 

l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013 i es fixen els requisits i el contingut d’una 
norma de comercialització en el sector del vi, i s’aproven les mesures 
aplicables a la campanya 2013/2014 i es deroguen determinades normes en 
matèria agrària i pesquera.

L’Organització Comuna de Mercats dóna la possibilitat de posar en marxa accions 
davant de determinades situacions del mercat vitivinícola, que puguin millorar i donar 
estabilitat al funcionament del mercat en el sector dels vins. A través de l’article 167 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, els estats 
membres poden establir normes de comercialització per regular l’oferta amb la finalitat de 
millorar la situació del mercat en un moment determinat, en què les condicions de mercat 
ho justifiquin; la norma ha de ser conforme a l’objectiu a assolir.

Si bé l’esmentat Reglament (UE) núm. 1308/2013 preveu al llarg del seu articulat 
altres possibles mesures per fer front a les distorsions de preus o altres problemes de 
funcionament del mercat, el present Reial decret es limita a desplegar l’aplicació a 
Espanya de les mesures que preveu el seu article 167.

Aquest Reial decret estableix els requisits que han de tenir aquestes normes de 
comercialització, que l’Estat membre pot fixar, previ acord amb els representants del 
sector, en particular de les organitzacions interprofessionals. Entre aquests requisits hi ha 
la zona de producció concreta on s’aplicaria la norma, ja que atesa la gran diversitat de la 
vinya a Espanya, la problemàtica sol ser diferent en funció de les regions; la manera de 
procedir per resoldre la situació de mercat que s’hagi produït, així com el tipus de producte 
objecte de la norma i els destinataris d’aquesta.

Així mateix, a més d’establir les bases per a l’aplicació d’aquestes normes quan sigui 
necessari, aquest Reial decret estableix una norma específica per a la seva aplicació a la 
campanya de comercialització 2013/2014. La present campanya ha estat marcada per un 
increment important en la producció de vi en determinades zones de producció 
espanyoles, la qual cosa ha generat un volum d’excedents difícil d’assumir pel mercat que 
està generant tensions en els mercats i problemes de capacitat en els cellers amb vista a 
la propera campanya. Per això es requereix l’aplicació d’una norma de comercialització.

Així mateix, la present norma deroga tres blocs normatius.
D’una banda, la norma deroga el Reial decret 405/2010, de 31 de març, pel qual es 

regula el logotip «Lletra Q» en l’etiquetatge de la llet i els productes lactis, que es va 
publicar amb l’objecte de regular al nostre país l’ús voluntari del logotip esmentat. El seu 
ús pretenia oferir la garantia d’un sistema de traçabilitat completa que s’estenia més enllà 
de les obligacions que exigia la normativa reguladora de la identificació i el registre del 
sector lacti. El Tribunal Constitucional, en la Sentència 6/2014, de 27 de gener, va estimar 
el conflicte positiu de competència promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya, i 
va declarar que determinats articles i la disposició final primera vulneren les competències 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Atès que, d’una banda, la derogació parcial de 
la norma podria causar inseguretat jurídica i que, de l’altra, sense els articles a què es 
refereix la Sentència esmentada la norma no tindria virtualitat pràctica, és procedent 
derogar el Reial decret esmentat en la seva totalitat.

D’altra banda, es deroga també el Reial decret 1596/2004, de 2 de juliol, pel qual es 
regula la transmissió de possibilitats de pesca entre els vaixells que pertanyen al Cens de 
les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers més grans de 100 tones de registre 
brut, que operen dins els límits geogràfics de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est. 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 223  Dissabte 13 de setembre de 2014  Secc. I. Pàg. 2

L’Ordre AAA/1510/2014, d’1 d’agost, per la qual s’estableix un pla de gestió per als 
vaixells dels censos de les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers més grans i 
més petits de 100 tones de registre brut, que operen dins els límits geogràfics de la 
Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est, estableix els procediments per a l’assignació i la 
transmissió de les possibilitats de pesca dels vaixells que pertanyen al Cens esmentat. 
Tal com estableix el preàmbul de l’Ordre esmentada, el seu contingut es recull ara unificat 
en aquesta Ordre, amb la simplificació de la gestió dels operadors i la reducció de 
càrregues administratives, per la qual cosa es procedeix a derogar en instrument normatiu 
de rang suficient el Reial decret esmentat, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica 
i articular de la millor manera possible l’ordenament.

Finalment, es deroguen una sèrie de normes de qualitat referides a fruites i hortalisses 
fresques. Amb l’objectiu de millorar les condicions econòmiques de producció i 
comercialització dels productes agrícoles, així com la seva qualitat, la Unió Europea ha 
establert normes de comercialització que regulen aspectes com ara la qualitat, la 
classificació, el pes, el calibre, l’envàs, l’embalatge, l’emmagatzematge, el transport, la 
presentació, l’origen i l’etiquetatge. La norma general de comercialització per als productes 
agrícoles està establerta a l’article 75 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna 
de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 
922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. L’article 76 del 
Reglament esmentat estableix exigències addicionals per a la comercialització de 
productes en el sector de fruites i hortalisses. A l’annex I, part A, del Reglament d’execució 
(UE) núm. 543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors 
de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades, hi figuren els detalls 
de la norma esmentada. Així mateix, l’esmentat Reglament d’execució (UE) núm. 
543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 2011, a l’annex I, part B, estableix normes 
específiques per a les pomes, els cítrics, els kiwis, els enciams i les escaroles, els 
préssecs i les nectarines, les peres, les maduixes, els pebrots dolços, el raïm de taula, i 
els tomàquets.

En l’àmbit nacional, el Reial decret 2192/1984, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’aplicació de les normes de qualitat per a les fruites i hortalisses fresques 
comercialitzades en el mercat interior, establia les normes de qualitat generals per a 
aquests productes en el mercat nacional. L’annex I del Reial decret esmentat estableix la 
llista de productes subjectes a normes de qualitat, que es desplegarien posteriorment a 
través d’una sèrie d’ordres ministerials. L’annex II derogava, totalment o parcialment, una 
sèrie de normes de qualitat anteriors al Reial decret i en modificava d’altres. Aquesta 
normativa nacional es va mantenir vigent malgrat que la normativa de la Unió Europea 
relativa a la comercialització de productes agrícoles, i concretament, fruites i hortalisses 
fresques ja havia regulat aquests aspectes. Per tant, convé derogar determinades 
disposicions que no tenen aplicació, en nom de la simplificació normativa i de la seguretat 
jurídica. En la seva tramitació ha emès el seu informe preceptiu la Comissió Interministerial 
per a l’Ordenació Alimentària.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, i s’ha donat audiència als sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 
de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 12 de setembre de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir, en el sector del vi, les normes bàsiques per 
a l’aplicació de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de 
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mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, 
(CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 i (CE) núm. 1234/2007, sobre normes de 
comercialització per millorar i estabilitzar el funcionament del mercat comú dels vins.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén com a:

a) Producte: el raïm de vinificació, el most de raïm o el vi.
b) Viticultor: la persona, o agrupació de persones, independentment de la forma 

jurídica de l’agrupació o dels seus membres, que obté el producte anual de la vinya bé 
per ser-ne el propietari, o bé per tenir atribuït un dret sobre aquesta.

c) Productor: qualsevol persona física o jurídica, o agrupació d’aquestes persones, 
que hagin produït most o vi a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm 
parcialment fermentat o de vi nou en procés de fermentació, obtinguts per ells mateixos o 
comprats.

d) Destil·lador autoritzat: qualsevol persona, o agrupació de persones, que:

1r Destil·li vins, vins alcoholitzats, subproductes de la vinificació o de qualsevol altra 
transformació de raïm, i

2n Estigui autoritzada per les autoritats competents per actuar en el marc de l’article 
52 del Reglament 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013.

e) Regió de producció: zona constituïda per àrees de producció amb una 
problemàtica de comercialització i de funcionament del mercat comuna. Es pot considerar 
regió una o més comunitats autònomes o una part d’aquestes.

f) Celler: instal·lació en què el productor de vi produeix i/o té emmagatzemades les 
existències.

Article 3. Establiment i requisits de la norma de comercialització.

1. Mitjançant una ordre del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, quan 
les condicions de mercat ho justifiquin de conformitat amb els resultats d’una anàlisi, i 
tenint en compte l’opinió de les comunitats autònomes en el territori de les quals estigui la 
regió o regions de producció afectades, i les recomanacions del sector, en particular de 
les organitzacions interprofessionals, sense perjudici de la deguda audiència a altres tipus 
d’organitzacions, com ara organitzacions de productors reconegudes i associacions 
d’organitzacions de productors o a altres sectors que es puguin veure directament afectats 
per les mesures proposades, es poden establir normes de comercialització que tinguin 
com a objectiu regular l’oferta per millorar l’estabilitat i el funcionament del mercat comú 
en el sector dels vins, inclosos el raïm, els mostos i els vins dels quals procedeixin per a 
una campanya de comercialització determinada.

2. La norma de comercialització es pot basar en una retirada temporal o definitiva 
del producte, que ha de ser proporcional a la consecució de l’objectiu i la finalitat fixats, i 
que en cap cas pot suposar una retirada excessiva respecte a la producció de la 
campanya, la qual cosa s’ha de documentar adequadament a l’anàlisi que esmenta 
l’apartat anterior.

La norma de comercialització ha de complir el que disposa el segon paràgraf de 
l’apartat 1 de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 4. Contingut de la norma de comercialització.

Les normes de comercialització han de contenir els elements següents, que s’han de 
fixar per a una campanya determinada:

a) Objectiu de la norma de comercialització.
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b) Mecanisme utilitzat en la norma de comercialització, que ha de ser conforme a 
l’objectiu que es persegueixi.

c) Campanya de comercialització a la qual s’ha d’aplicar la norma.
d) Quantitat de producte afectat per la norma.
e) Regió de producció on s’ha d’aplicar la norma.
f) Característiques del producte al qual s’ha d’aplicar la norma.
g) Viticultor o productor elegible al qual s’ha d’aplicar la norma de comercialització i, 

si s’escau, excepcions.
h) Obligacions dels viticultors o productors als quals s’ha d’aplicar la norma de 

comercialització i, si s’escau, excepcions.
i) Altres: si s’escau i en funció de l’objectiu i la finalitat de la norma de comercialització 

es poden fixar, entre d’altres:

1r Període, calendaris i dates d’aplicació de la norma.
2n Paràmetres de compliment dels viticultors o productors als quals s’ha d’aplicar la 

norma.
3r Obligacions d’altres operadors del sector.
4t Destinació del producte.

j) Controls específics a determinar en funció de l’objectiu i la finalitat de la norma de 
comercialització.

Article 5. Controls.

Les comunitats autònomes han d’articular les mesures de control necessàries per 
garantir el compliment de les actuacions previstes en un pla general de control.

Article 6. Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient tota la informació que sigui necessària per a l’avaluació de l’aplicació de les 
normes de comercialització que s’estableixin.

Article 7. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment de la norma de comercialització el règim sancionador aplicable 
és el que preveu la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi.

Disposició addicional única. Campanya 2013/2014.

Per a la campanya 2013/2014, s’ha d’aplicar la norma de comercialització les 
característiques i els requisits de la qual es recullen a l’annex.

Les comunicacions que preveu l’article 6 han de contenir com a mínim la informació 
relativa als productors de vi que han estat elegibles, el nombre de contractes i la quantitat 
de vi lliurat a destil·lació. Tota la informació s’ha de remetre al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient a tot tardar el 30 d’octubre de 2014.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 405/2010, de 31 de març, pel qual es regula el 
logotip «Lletra Q» en l’etiquetatge de la llet i els productes lactis, amb data 1 de gener 
de 2015.

No obstant això, els envasos i productes que en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret ja estiguin retolats amb el logotip «Lletra Q» es poden seguir 
utilitzant o comercialitzant fins a exhaurir-ne les existències.

2. Així mateix, queda derogat el Reial decret 1596/2004, de 2 de juliol, pel qual es 
regula la transmissió de possibilitats de pesca entre els vaixells que pertanyen al Cens de 
les flotes d’altura, gran altura i vaixells palangrers de més de 100 tones de registre brut, 
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que operen dins els límits geogràfics de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est, amb 
data 15 de setembre de 2014.

3. Queden derogades les normes següents:

1. Decret 2257/1972, de 21 de juliol, pel qual es regula la normalització de productes 
agrícoles en el mercat interior.

2. Reial decret 2192/1984, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’aplicació de les normes de qualitat per a les fruites i hortalisses fresques comercialitzades 
en el mercat interior.

3. Ordre de 5 de juny de 1973, de Presidència del Govern, per la qual s’aprova la 
norma de qualitat per a carxofes destinades al mercat interior.

4. Ordre de 8 de juny de 1973, de Presidència del Govern, per la qual s’aprova la 
norma de qualitat per a les cebes destinades al mercat interior, en el seu estat natural.

5. Ordre de 5 de novembre de 1981, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per als alvocats destinats al mercat interior.

6. Ordre de 12 de setembre de 1983, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a pebrots frescos destinats al mercat interior.

7. Ordre de 13 de setembre de 1983, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a cireres destinades al mercat interior.

8. Ordre de 10 de novembre de 1983, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per al xampinyó cultivat, destinat al mercat interior.

9. Ordre de 10 de febrer de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a maduixots destinats al mercat interior.

10. Ordre de 10 de febrer de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a endívies destinades al mercat interior.

11. Ordre de 10 de febrer de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a mongetes tendres destinades al mercat interior.

12. Ordre de 10 de febrer de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a prunes destinades al mercat interior.

13. Ordre de 12 de març de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a bolets comestibles amb destinació al mercat interior.

14. Ordre de 29 de març de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a préssecs amb destinació al mercat interior.

15. Ordre de 10 de febrer de 1984, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a xirimoies destinades al mercat interior.

16. Ordre de 6 de setembre de 1972, de Presidència del Govern, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a cítrics destinats al mercat interior, i Ordre de 31 de gener de 
1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual es modifica la norma de qualitat per a 
cítrics destinats al mercat interior.

17. Ordre de 29 de maig de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a albercocs destinats al mercat interior.

18. Ordre de 2 de juliol de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a albergínies amb destinació al mercat interior.

19. Ordre de 2 de juliol de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a pastanagues amb destinació al mercat interior.

20. Ordre de 2 de juliol de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a melons destinats al mercat interior.

21. Ordre de 2 de juliol de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’aprova 
la norma de qualitat per a síndries destinades al mercat interior.

22. Ordre de 15 de novembre de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a peres i pomes de taula destinades al mercat interior.

23. Ordre de 15 de novembre de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a raïm de taula destinat al mercat interior.

24. Ordre de 10 de desembre de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a tomàquets frescos destinats al mercat interior.
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25. Ordre de 10 de desembre de 1985, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a coliflors destinades al mercat interior.

26. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a enciams i escaroles destinats al mercat interior.

27. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per als alls destinats al mercat interior.

28. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per als porros destinats al mercat interior.

29. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a carbassons destinats al mercat interior.

30. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a cols de cabdell destinades al mercat interior.

31. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a les cols de Brussel·les destinades al mercat interior.

32. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per als apis destinats al mercat interior.

33. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per als espinacs destinats al mercat interior.

34. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat dels pèsols per desgranar destinats al mercat interior.

35. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a espàrrecs destinats al mercat interior.

36. Ordre de 24 de març de 1986, del Ministeri de la Presidència, per la qual 
s’aprova la norma de qualitat per a cogombres destinats al mercat interior.

37. Ordre de 27 de novembre de 1987, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de 
la Secretaria del Govern, per la qual s’aprova la norma de qualitat per a la nespra 
destinada al mercat interior.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, tret de l’apartat 2 de la 
disposició derogatòria única, que es fonamenta en el que disposa l’article 149.1.19a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en pesca marítima.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar l’annex, 
d’acord amb el procediment que preveu l’article 3.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de setembre de 2014.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX

Norma de la comercialització per a la campanya de comercialització 2013/2014

a) Objectiu de la norma de comercialització.

Reactivar el mercat i millorar la gestió dels cellers per a la campanya següent.

b) Mecanisme utilitzat en la norma de comercialització, que ha de ser conforme a 
l’objectiu que es persegueixi.

Retirada definitiva d’unes existències de vi que es consideren excedents mitjançant el 
lliurament a destil·lació. L’alcohol brut que resulti de la destil·lació s’ha d’utilitzar 
exclusivament amb fins industrials o energètics amb la finalitat d’evitar distorsions de la 
lliure competència.

c) Campanya de comercialització a la qual s’ha d’aplicar la norma.

Campanya 2013/2014.

d) Quantitat de producte afectada per la norma.

S’ha d’establir en funció de les existències de vi declarades a 31 de juliol de 2014, de 
conformitat amb el que disposa el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, sobre 
declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i pel qual es modifica el Reial decret 
1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i de 
l’evolució del mercat, amb un màxim de 4 milions de hl de vi.

e) Regió de producció on s’ha d’aplicar la norma.

Comunitats autònomes la producció de les quals a la campanya 2013/2014, extreta 
de les declaracions de producció declarades en compliment del Reial decret 1303/2009, 
de 31 de juliol, hagi estat superior en un 50% a la mitjana de les 4 últimes campanyes. 
Mitjançant una resolució del director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, s’ha de donar publicitat a les comunitats 
autònomes que compleixin aquesta circumstància.

f) Característiques del producte al qual s’ha d’aplicar la norma.

Vi negre i blanc declarat vi sense indicació geogràfica, en la declaració de producció 
de la campanya 2013/2014 efectuada segons el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol.

g) Productor elegible al qual s’ha d’aplicar la norma de comercialització.

Productor de vi que, segons la declaració de producció 2013/2014, hagi obtingut en 
algun dels seus cellers un rendiment mitjà elevat en la declaració de producció de la 
campanya 2013/2014 per als vins sense indicació geogràfica, i superior a un rendiment 
d’acord amb les dades declarades a l’annex quadre C («productes destinats a la producció 
de») de l’annex III de «declaració de producció» del Reial decret 1303/2009, de 31 de 
juliol. El rendiment esmentat, que no pot ser inferior a 80 hectolitres per hectàrea, s’ha de 
fixar en funció de les existències dels productes que descriu l’apartat f) de la campanya 
2013/2014 a 31 de juliol de 2014, i s’ha de fer públic mitjançant una resolució del director 
general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

h) Obligacions dels productors als quals s’ha d’aplicar la norma de comercialització.

El volum de vi que cada productor de vi elegible ha de lliurar a destil·lació és un 
percentatge de les existències declarades a 31 de juliol de 2014, de conformitat amb el 
que disposa el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, de la seva pròpia producció de la 
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campanya 2013/2014 de vi sense indicació geogràfica. Aquest percentatge s’ha de fer 
públic mitjançant una resolució del director general de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i s’ha d’establir en funció de la 
superació del rendiment que es fixi de conformitat amb l’apartat g) i de la mitjana de les 
existències del productor esmentat a 31 de juliol de les últimes quatre campanyes.

S’ha de subscriure un contracte de lliurament amb un destil·lador autoritzat i lliurar el 
vi a la destil·leria a tot tardar el 15 d’octubre de 2014. No obstant això, aquesta data es 
pot endarrerir mitjançant una resolució del director general de Produccions i Mercats 
Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en funció de la quantitat de 
producte finalment afectada per la norma.

i) Obligacions d’altres operadors del sector.

L’alcohol brut obtingut de la destil·lació que preveu l’apartat b) ha de tenir un grau 
alcohòlic mínim del 92%. El destil·lador autoritzat ha de justificar la destinació de l’alcohol 
abans del 31 de juliol de 2015. No obstant això, aquesta data es pot endarrerir mitjançant 
una resolució del director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, si s’endarrereix la data de conformitat amb el 
que estableix l’últim paràgraf de l’apartat h).

El destil·lador autoritzat ha de presentar com a justificant de la destinació davant 
l’autoritat competent, en el termini màxim de 10 dies hàbils des que finalitzi la sortida de 
cada lot, un certificat de sortides diàries de l’alcohol, en què s’esmentin, almenys, la 
quantitat i el grau volumètric de l’alcohol que ha sortit i la identificació del productor; així 
com una còpia dels documents d’acompanyament que emparen la circulació dels 
productes objecte d’impostos especials de fabricació, amb el segell del destinatari pel 
qual s’accepta el producte i el compromís escrit del destinatari d’utilitzar l’alcohol esmentat 
exclusivament amb aquests fins.

En la justificació de la destinació de l’alcohol que resulti de la destil·lació s’admeten 
els percentatges de pèrdua següents:

a) 0,50 per cent de les quantitats d’alcohol emmagatzemades per trimestre 
d’emmagatzematge com a pèrdua d’alcohol deguda a l’evaporació.

b) 0,50 per cent de les quantitats d’alcohol retirades dels magatzems com a pèrdua 
d’alcohol deguda a un o diversos transports terrestres.

Es pot considerar que l’alcohol obtingut ha tingut un ús industrial o energètic si ha 
estat desnaturalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament dels impostos especials, 
aprovat mitjançant el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, amb un producte que 
n’impedeixi la utilització per a usos diferents de l’industrial o energètic.

En tot cas, l’autoritat competent ha de sol·licitar al destil·lador autoritzat informació 
sobre la destinació final d’aquest alcohol desnaturalitzat.

j) Controls específics a determinar en funció de l’objectiu i la finalitat de la norma de 
comercialització.

Les comunitats autònomes que compleixin el que descriu l’apartat e) han d’establir un 
pla de controls per confirmar el compliment de les obligacions descrites, que ha d’incloure 
controls sobre el terreny sobre el 100% dels productors elegibles obligats a destil·lar per 
comprovar que el vi s’ha lliurat a destil·lació a tot tardar el 15 d’octubre de 2014, o en una 
data posterior establerta, si s’escau, de conformitat amb l’últim paràgraf de l’apartat h).
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