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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8647

Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el
sector vitivinícola.

El Reglament (CE) número 436/2009, de la Comissió, de 26 de maig de 2009, pel qual
s’estableixen disposicions del Reglament (CE) número 479/2008, del Consell, pel que fa al
registre vitícola, a les declaracions obligatòries i a la recopilació d’informació per al
seguiment del mercat, als documents que acompanyen al transport de productes i als
registres que s’han de portar en el sector vitivinícola, estableix l’obligatorietat de fer, per
part de viticultors i operadors del sector, una sèrie de declaracions.
El Reglament esmentat ha estat objecte de desplegament reglamentari mitjançant el
Reial decret 1303/2009, de 30 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector
vitivinícola, el qual reprodueix el règim de declaracions obligatòries anuals a fer per
viticultors i operadors del sector, que va modificar el Reial decret 461/2011, d’1 d’abril,
quant als terminis per formular les declaracions obligatòries. Pel que s’ha exposat, en
principi no seria necessari modificar el Reial decret 1303/2009 esmentat, de 30 de juliol,
segons el dret de la Unió Europea.
Tanmateix, com que es considera necessari que la informació a declarar s’ampliï per
raons que obeeixen a canvis que hi ha hagut a la legislació espanyola aplicable al sector
que s’assenyalen més avall, s’ha decidit que el contingut addicional (o noves obligacions
de declarar) que deriven de decisions de dret intern s’integrin en el sistema del Reial
decret esmentat perquè no hi hagi dos textos diferents, amb declaracions diferents, sinó
que les que es facin serveixin tant als efectes del dret de la Unió com als efectes de la
legislació espanyola, i per tal que es consolidi en un sol text, aquest Reial decret, la
regulació que fins ara contenia el Reial decret 1303/2009, que es procedeix a derogar, i la
nova procedent de les innovacions que ara s’introdueixen.
Aquestes innovacions obeeixen al fet que la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària, a la seva disposició addicional primera
(d’acord amb la redacció que al seu apartat 5 ha donat recentment la disposició final
primera de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques protegides d’àmbit supraautonòmic) permet atribuir a l’Agència d’Informació
i Control Alimentaris el control dels sectors que es determinin reglamentàriament, per la
qual cosa mitjançant el present Reial decret es procedeix a estendre el seu àmbit
d’actuació al sector vitivinícola, i aquesta passa a exercir funcions relatives a la gestió i el
manteniment dels sistemes d’informació, seguiment i anàlisi, així com l’inici i la instrucció
dels expedients sancionadors per incompliments en el pagament de les aportacions
obligatòries a les organitzacions interprofessionals que reconeix el Ministeri esmentat.
Això permet el seguiment adequat de l’evolució del mercat i, al seu torn, que tant els
operadors del sector com les administracions adoptin les seves decisions amb més
coneixement.
És necessari, per tant, dotar el sector d’instruments que atorguin una qualitat més gran
i millor de la informació per aconseguir més transparència de mercat.
Mitjançant aquest Reial decret es reforça el sistema de declaracions obligatòries, ja
que s’amplia la informació que aquestes han contenir i la periodicitat de la seva remissió,
que passa de ser anual a ser mensual i que afecta en concret les declaracions d’existències
i produccions. Amb això es crea un sistema unificat d’informació en el sector vitivinícola,
que ha d’incloure un registre d’operadors així com tota aquesta informació mínima que han
de contenir les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.
Aquest sistema de declaracions mensuals per part dels operadors permet fer un
seguiment i una anàlisi més detallada de la realitat, de gran ajuda per al sector, mitjançant
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la implantació d’un sistema addicional d’informació sectorial, la qual cosa no impedeix
continuar cercant sinergies amb altres obligacions administratives per racionalitzar i
simplificar la informació sol·licitada de manera que comporti el menor cost per a l’operador.
Ateses les modificacions substancials que s’incorporen és procedent l’adopció d’un
nou Reial decret que unifiqui tota la normativa en la matèria i doni resposta a les necessitats
esmentades del sector vitivinícola, així com a les obligacions de comunicació que preveu
la normativa comunitària. En conseqüència, mitjançant aquest Reial decret es deroga el
Reial decret 1303/2009, de 30 de juliol.
El sistema unificat d’informació en el sector vitivinícola queda adscrit al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que és el responsable del seu funcionament
coordinat. Aquest, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d’establir els
protocols tècnics necessaris per al funcionament correcte del sistema.
Els operadors són els responsables del manteniment degudament actualitzat de les
dades que s’hi contenen, i de la seva veracitat i exactitud.
Les autoritats competents poden establir els seus sistemes informàtics de tal manera
que els operadors puguin fer les seves declaracions d’acord amb el que estableix aquest
Reial decret.
El sistema unificat d’informació en el sector vitivinícola és accessible a tots els òrgans
competents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a les comunitats
autònomes per a les instal·lacions establertes en el seu àmbit territorial i als declarants per
a les seves pròpies dades. Així mateix, el Ministeri ha de posar a disposició del conjunt del
sector vitivinícola la informació extreta d’aquest sistema de manera agregada i proporcionar
a les organitzacions interprofessionals la informació necessària en cas que vulguin aplicar
l’extensió de norma. Tot això sense perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal.
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’utilitzar la informació que
conté el sistema per a l’enviament a la Comissió Europea de tota la informació que exigeixi
la normativa comunitària en matèria de declaracions obligatòries d’acord amb el Reglament
(CE) número 436/2009 de la Comissió, de 26 de maig de 2009.
La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària, preveu a la seva disposició addicional primera que l’Agència d’Informació i
Control Alimentaris pot exercir, per a determinats sectors que el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient consideri oportuns, funcions relatives a la gestió i el
manteniment dels sistemes d’informació, seguiment i anàlisi, així com l’inici i la instrucció
dels expedients sancionadors per incompliments en el pagament de les aportacions
obligatòries a les organitzacions interprofessionals que reconeix el Ministeri esmentat.
Les infraccions contra el que disposa aquest Reial decret s’han de sancionar d’acord
amb el que preveu la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i pel que disposa la
normativa comunitària en matèria d’incompliment de les declaracions obligatòries.
La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant Reial decret, a
l’empara de l’habilitació de la disposició final primera de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de
la vinya i del vi, i de l’apartat 5 de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, atès que es
tracta d’una matèria de caràcter marcadament tècnic, íntimament lligada al desplegament
de la normativa comunitària.
Durant la tramitació d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes,
així com les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la seva reunió del
dia 31 de juliol de 2015,
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DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica en matèria de
declaracions obligatòries del sector vitivinícola, necessària per dotar de més transparència
el sector vitivinícola i per disposar de millors informacions del seu mercat, així com per al
desplegament del Reglament (UE) número 1308/2013 del Parlament Europeu i del 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) número 922/72, (CEE)
número 234/79, (CE) número 1037/2001 i (CE) número 1234/2007, i del Reglament (CE)
número 436/2009 de la Comissió, de 26 de maig de 2009, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) número 479/2008, del Consell, pel que fa al
registre vitivinícola, a les declaracions obligatòries i a la recopilació d’informació per al
seguiment del mercat, als documents que acompanyen el transport de productes i als
registres que s’han de fer en el sector vitivinícola.
Article 2.

Definicions.

Als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret s’entén com a:
a) «Colliter». És la persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques o
jurídiques independentment de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, que
obté el producte anual de la parcel·la de vinya, bé perquè és el propietari d’aquesta o
perquè té atribuït un dret sobre aquesta.
b) «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.
c) «Magatzemista». Les persones no productores de vi o most, propietàries de vi o
most, sempre que no es tracti de consumidors privats o detallistes. A aquests efectes, es
consideren detallistes les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que
exerceixin professionalment una activitat econòmica lucrativa que impliqui la venda de vi
en petites quantitats directament al consumidor final, exclosos els que utilitzin cellers
equipats per a l’emmagatzematge i l’envasament dels vins en grans quantitats.
Article 3.

Declaració de collita.

1. Tots els colliters han de presentar anualment una declaració de collita, que s’ha de
consignar en els formularis o suports que disposin a aquest efecte les comunitats
autònomes respectives, els quals han de contenir, almenys, les dades que figuren a
l’annex I, parts a i b. Queden exempts en la presentació de la declaració de collita els
colliters que compleixin alguna de les condicions següents:
a) La seva producció total de raïm es destini al consum en estat natural, a la
pansificació o a la transformació directa en suc de raïm.
b) L’explotació tingui menys de 0,1 hectàrees de vinya en producció sempre que no
comercialitzin cap part de la seva collita o que lliurin la totalitat de la seva collita a un celler
cooperatiu o a una agrupació de la qual siguin socis o membres.
2. La declaració de collita s’ha de presentar fins al 10 de desembre de cada any,
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiquin les parcel·les de vinya, o
en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Així mateix, s’admet la presentació electrònica de conformitat amb el que preveu la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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3. Les comunitats autònomes que disposin de mitjans informàtics que permetin
vincular els colliters que han de presentar anualment la declaració amb la producció
declarada i amb les parcel·les de vinya de les quals provenen aquestes produccions poden
excloure els seus colliters de la presentació de la part b de l’annex I.
Article 4.

Sistema d’informació de mercats del sector vitivinícola.

1. Es crea el sistema d’informació de mercats del sector vitivinícola (INFOVI), que
conté:
a) El Registre general d’operadors del sector vitivinícola (REOVI).
b) La informació de mercats resultant de les declaracions obligatòries a què es
refereix a l’article 5.
El sistema d’informació de mercats en el sector vitivinícola queda adscrit al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que és el responsable del seu funcionament
coordinat amb les comunitats autònomes, en la forma que preveu aquest Reial decret.
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb les
comunitats autònomes, ha d’establir els protocols tècnics necessaris per al funcionament
correcte de les aplicacions informàtiques.
2. Al REOVI s’han d’inscriure els productors i magatzemistes.
Les comunitats autònomes han de posar a disposició de l’Agència d’Informació i
Control Alimentaris, abans del 15 d’agost de 2015, la informació mínima que contenen els
quadres A i B en el cas de productors, i del quadre A en el cas de magatzemistes, de
l’annex II.
En el cas de començament d’activitat en una instal·lació, el productor o el magatzemista
ha de sol·licitar la inscripció d’aquesta en el REOVI a la comunitat autònoma on radiqui la
instal·lació el mes següent que es produeixi, i aportar almenys les dades que recull el
quadre A de l’annex II.
Si el productor o el magatzemista detecta errors o hi ha modificacions a la informació
que conté el REOVI, ho ha de comunicar a la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació.
Quan un operador abandoni la seva activitat en una instal·lació, ho ha de comunicar,
el mes següent que es produeixi, a la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació.
Les comunitats autònomes han de comunicar a l’Agència d’Informació i Control
Alimentaris totes les altes d’operadors, amb la informació que conté el quadre A de l’annex
II, així com les baixes i modificacions i els errors constatats. Aquestes comunicacions s’han
de produir el mes següent a aquell en què la comunitat autònoma tingui coneixement del
fet.
Article 5.

Declaracions mensuals dels operadors del sector vitivinícola.

1. Tots els productors i magatzemistes han de presentar mensualment una declaració
detallada per instal·lació d’existències, de producció, d’entrades i sortides i d’envasament
del vi i most, directament, abans del dia vint del mes següent al qual es refereixin les
dades, mitjançant els procediments informàtics establerts a aquest efecte, i han de
contenir, almenys, les dades que figuren a l’annex III d’aquest Reial decret.
2. No estan obligats a la presentació de totes les declaracions mensuals els
productors següents:
a) Els productors que són colliters exempts de la presentació de la declaració de
collita, perquè compleixen les condicions que estableixen els supòsits a) o b), de l’apartat
1 de l’article 3 d’aquest Reial decret.
b) Els productors que obtinguin en les seves instal·lacions, mitjançant la vinificació de
productes comprats, una quantitat de vi inferior a 10 hectolitres (1.000 litres), no destinada
a la comercialització.
c) Els socis o membres d’un celler cooperatiu subjecte a l’obligació de presentar una
declaració que lliurin tota la seva producció al celler cooperatiu esmentat, encara que es
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reservin una petita part per obtenir mitjançant vinificació una quantitat de vi inferior a 10
hectolitres (1.000 litres) destinada al seu consum particular.
3. Els productors la producció de vi i most dels quals sigui menor de 1.000 hl han
d’elaborar únicament les declaracions dels mesos de desembre, març i agost d’acord amb
l’annex III.
A aquests efectes, la producció de vi i most s’ha de calcular com la mitjana de la
producció declarada per al conjunt de les seves instal·lacions en les quatre campanyes
anteriors a la campanya objecte de declaració, d’acord amb el que estableix la normativa
en vigor en el moment de la declaració, i el quadre 1, lletra H, i el quadre 2, lletra g, de
l’annex III. En cas que un productor no hagi produït en alguna o algunes de les quatre
campanyes anteriors, s’han de tenir en compte les campanyes en les quals ha produït
realment.
4. Les declaracions s’han de fer per mitjans electrònics cada mes, inclosos aquells
en els quals les dades siguin totes zero.
5. A les dades existents en el sistema d’informació de mercats del sector vitivinícola,
només hi poden tenir accés el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, les
comunitats autònomes per a les instal·lacions que estableix el seu àmbit territorial i els
declarants per a les seves pròpies dades.
6. A més, les dades es poden utilitzar per obtenir la informació necessària per a
l’elaboració, el seguiment i el control d’extensions de norma en el sector del vi fetes segons
el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries, i la seva normativa de desplegament.
7. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de posar a disposició del
conjunt del sector vitivinícola la informació extreta d’aquest sistema de manera agregada.
8. Tota la informació a què es tingui accés és confidencial, i s’aplica per al tractament
de les dades personals la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Article 6.

Deure de comunicació a la Comissió Europea.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’utilitzar la informació que
recullen les declaracions mensuals per donar compliment a les obligacions que estableix
la normativa comunitària quant a les declaracions de producció i d’existències que
estableixen els articles 9 i 11 del Reglament (CE) número 436/2009, de la Comissió, de 26
de maig de 2009.
2. Els productors obligats a fer les declaracions mensuals a què es refereix l’article
5.1 han de consignar, a més, en els suports que disposin a aquest efecte les comunitats
autònomes, la informació de l’annex IVa i IVb relativa a les dades dels proveïdors i els
justificants de compravenda de productes.
La informació d’aquests annexos s’ha de presentar entre el 30 de novembre i el 10 de
desembre de cada any davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la
instal·lació, o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Així mateix, s’admet la presentació electrònica de conformitat amb el que preveu la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Article 7.

Funcions de l’AICA i pla de control.

1. Per a l’aplicació dels articles 4 i 5 d’aquest Reial decret, l’Agència d’Informació i
Control Alimentaris ha de portar a terme les funcions que recullen les lletres a) i d) de
l’apartat 6 de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures
per millorar el funcionament de la cadena alimentària.
2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de dur a terme els
controls oficials per comprovar el compliment de les obligacions que estableix aquest Reial
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decret i assegurar l’exactitud de les declaracions de les instal·lacions que estiguin ubicades
en el seu territori.
3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de coordinar amb les
comunitats autònomes, a través de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, l’elaboració
d’un pla de control, pel que fa als controls que indica el punt 2.
4. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre la informació
sobre l’estat dels controls oficials fets al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
pel sistema establert a aquest efecte.
Article 8.

Incompliment de l’obligació de declarar i sancions.

1. Els qui, obligats a presentar les declaracions que recull aquest Reial decret, no ho
facin en els terminis establerts, o la manca d’alguna de les declaracions obligatòries, així
com els errors, les inexactituds o les omissions en aquestes que afectin les característiques
dels productes o mercaderies consignats, s’han de sancionar segons la Llei 24/2003, de
10 de juliol, de la vinya i del vi.
2. A més del que disposa l’apartat 1 també són aplicables, quan correspongui, les
penalitzacions que estableix l’article 18 del Reglament (CE) número 436/2009 de la
Comissió, de 26 de maig de 2009.
Disposició addicional primera.

Contenció de la despesa.

Les mesures que inclou aquest Reial decret s’han d’atendre amb les dotacions
pressupostàries existents, i no poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions
ni d’altres despeses de personal.
Disposició addicional segona.

Factor de conversió del raïm en vi.

Als efectes que preveu aquest Reial decret, per a la conversió de les quantitats de raïm
en vi, s’ha d’utilitzar el factor de 0,74 hectolitres de vi per cada 100 quilograms de raïm,
llevat que es justifiqui degudament un factor de conversió diferent.
Disposició transitòria primera.
la campanya 2015/2016.

Declaració d’existències 31 de juliol 2015 i de producció de

No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, els articles 3 i 5 del Reial
decret 1303/2009, de 31 de juliol, continuen sent aplicables fins al final de la campanya
2015/2016.
Disposició transitòria segona. Declaració de destí de produccions de plantacions il·legals
anteriors a l’1 de gener de 2016.
1. En el cas de les plantacions il·legals anteriors a l’1 de gener de 2016, sense
perjudici del que disposen els articles 85 bis i 85 ter del Reglament (CE) número 1234/2007,
del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats
agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles
(Reglament únic de les OCM), el responsable d’una plantació il·legal de vinya o si no n’hi
ha el propietari de la parcel·la de vinya ha de presentar anualment una declaració de destí
de les produccions de plantacions il·legals de vinya per a les produccions que no es poden
comercialitzar en virtut de l’article 15 del Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual
es regula el potencial de producció vitícola, en els formularis o suports que disposin a
aquest efecte les respectives comunitats autònomes, que han de contenir, almenys, les
dades que figuren a l’annex V.
2. La declaració de destí de les produccions de plantacions il·legals s’ha de presentar
fins al 10 de desembre de cada any davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma
on radiquin les plantacions il·legals de vinya, o en qualsevol dels llocs que preveu l’article
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38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol de 2009, sobre declaracions
obligatòries en el sector vitivinícola.
Disposició final primera.

Títol competencial.

1. 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.
2. No tenen caràcter bàsic els articles 3.1 i 3, 4.2, 5.1 i 3, i 6.2, ni els annexos als
quals remeten aquests, pel que fa als models que estableixen, de manera que les
comunitats autònomes poden establir els seus, si bé, en aquest últim cas, en els models
esmentats s’han d’incloure, com a mínim, en ser bàsiques, les dades que figuren als
annexos d’aquest Reial decret, i les aplicacions informàtiques dels models esmentats han
de possibilitar que la part que es refereix a les dades mínimes dels annexos d’aquest Reial
decret sigui accessible i reutilitzable mitjançant sistemes entenedors per màquines d’acord
amb els protocols i els estàndards d’interoperabilitat que aprovi el sistema d’informació de
mercats del sector vitivinícola (INFOVI). Els costos de la interoperabilitat són a càrrec de
les comunitats autònomes de què es tracti.
Disposició final segona.

Facultat de modificació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar
els annexos, les dates i terminis que conté aquesta disposició, en particular quan sigui
necessari per adaptar-se a les modificacions derivades de la normativa de la Unió Europea.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Palma de Mallorca, 31 de juliol de 2015.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació y Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

VINYES PER A LA PRODUCCIÓ DE :

NIF

Nom

Codi

Municipi

DADES DEL DESTINATARI

Nom

Codi

Província

Negre

Blanc

Lliurat a una
bodega cooperativa
Negre

Blanc

Venut a un
vinificador
Consum
fresc

Pansificat

Suc

Altres destins

……………… a …. de ……………

RAÏM EN 100 KG (LLIURATS COM RAÏM O MOST), PROCEDENTS DE VINYES APTES PER A:
Vins varietals sense
Vins amb IGP
Altres vins
Vins sense DOP ni IGP
DOP ni IPG
Negre
Blanc
Negre
Blanc
Negre
Blanc
Negre
Blanc
Negre
Blanc

Blanc

Vins amb DOP

Negre

Vinificació i/o
conservació pel
declarant

Most conc.

Raïm recol·lectat
Quantitat - 100 kg
Rendiment
100 kg/ha
Negre
Blanc

Dissabte 1 d'agost de 2015

TOTAL
NOTA: Abans d'emplenar aquest imprès, llegiu detingudament les instruccions reflectides al dors
S'autoritza la inclusió de les dades personals declarades en fitxers automatitzats, per a la seva utilització d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter personal, i en les disposicions que la despleguen.

Cognoms i nom o
raó social

QUADRE D

TOTAL

Superfície
en
producció
ha

RAÏM EN 100 KG (LLIURAT COM RAÏM O MOST) DESTINAT ALS DIFERENTS USOS INDICATS AL QUADRE

Vi a m b denominació d'origen protegida
Vi amb indicació geogràfica protegida
Vins varietals
Vins sense indicació geogràfica
Altres vins
TOTAL

Vinyes per a la producció de:

MUNICIPIS

QUADRE B
DADES DE LA VINYA SITUADA A:

CAMPANYA
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Vi a m b denominació d'origen protegida
Vi amb indicació geogràfica protegida
Vins varietals
Vins sense indicació geogràfica
Altres vins

QUADRE C

(Quan es disposi d'etiqueta identificativa amb totes les dades correctes, s'ha d'adherir
sobre aquest quadre)

Domicili
Població
Província
Número de telèfon

C.P.

DADES PERSONALS DEL COLLITER
Modificació
Alta
Baixa

NIF
Cognoms i nom o raó social

QUADRE A

ANNEX I a
Declaració de collita de raïm

Declaracions

ANNEX I
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT
PERSONES OBLIGADES A PRESENTAR LA DECLARACIÓ
Tots els colliters que defineix l'article 2 apartat a)
PERSONES EXEMPTES DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ
Els colliters que compleixin les condicions de l'article 3 apartat 1 a) i b)
NOMBRE DE DECLARACIONS A PRESENTAR PER CADA PERSONA OBLIGADA
El colliter ha d'emplenar una declaració per cada unitat territorial establerta per la comunitat autònoma en la
qual posseeixi superfícies de vinya en producció, i utilitzar un únic exemplar d'aquest annex I a, referit a la
vinya situada en aquesta unitat territorial.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Fins al 10 de desembre.
LLOC DE PRESENTACIÓ
Davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on radiquin les parcel·les de vinya, o en qualsevol dels
llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
EMPLENAMENT DE LES DADES SOL·LICITADES EN L'IMPRÈS
UNITATS.-

Les dades s'han d'indicar d'acord amb els criteris següents: superfície en hectàrees (ha) (10.000
metres quadrats), amb dos decimals; massa en 100 quilos, amb dos decimals; rendiment en
100 quilos per hectàrea (100 kg/ha), amb un decimal. En tots els casos la supressió de decimals
s'ha d'efectuar sense arrodoniment.

QUADRE A.- S'ha d'assenyalar amb X el requadre que correspongui a cada cas: alta, quan sigui la primera
vegada que es presenta la declaració; baixa, per a la comunicació del cessament en l'activitat
del colliter; modificació, si ha canviat la seva raó social, el domicili, etc.
QUADRE B.- S'han de consignar els totals corresponents a la unitat territorial establerta per la comunitat
autònoma, relatius a cadascun dels cinc tipus d'aptituds de la vinya.
QUADRE C.- S'han d'indicar els diferents destins de la collita de raïm i diferenciar en cada línia les quantitats
obtingudes, en 100 kg, a partir dels diferents tipus de vinya ressenyats a la columna de
l'esquerra.
QUADRE D.- S'han d'incloure els destinataris als quals el colliter ha lliurat raïm o most, i indicar a continuació
els quilos (en 100 kg) de raïm facilitats a cadascun d'ells, diferenciats en funció del tipus de
vinya de procedència.
DEFINICIONS
- Vins amb denominació d'origen protegida: vi les característiques del qual s'ajusten al que estableix la lletra
a) de l'apartat 1 de l'article 93 del Reglament (CE) 1308/2013.
- Vins amb indicació geogràfica protegida: vi les característiques del qual s'ajusten al que estableix la lletra b)
de l'apartat 1 de l'article 93 del Reglament (CE) 1308/2013.
- Vins varietals sense DOP o IGP: vins que, sense estar adscrits a una DOP o IGP, esmenten la varietat en els
termes que estableix el Reglament (CE) 1308/2013.
- Vins sense indicació geogràfica: vi que no compleix amb el que estableixen les lletres a) i b) de l'apartat 1 de
l'article 93 del Reglament (CE) 1308/2013 ni amb la definició de vins varietals sense DOP ni IGP.
- Altres vins: Es consideren «altres vins» els procedents de raïm que figurin en la classificació de varietats de
raïm de vinificació, segons el que disposa l'article 81 del Reglament (UE) 1308/2013, quan sigui aplicable,
simultàniament com a varietats de raïm de vinificació i segons que correspongui com a varietats de raïm de taula,
raïms per a pansificació o raïms destinats a l'elaboració d'aiguardent de vi.
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ANNEX I b

Declaració de collita de raïm
CAMPANYA

QUADRE A
DADES PERSONALS DEL COLLITER
Alta

NIF
Cognoms i nom o raó social
Domicili
Població
Província
Número de telèfon

Baixa

Modificació

C.P.

(Quan es disposi d'etiqueta identificativa amb totes les dades correctes, s'ha
d'adherir sobre aquest quadre)
QUADRE B: REFERÈNCIA SIGPAC DE LES PARCEL∙LES DE VINYA
DADES DE LA VINYA

Vins amb denominació
d'origen protegi da

Vins amb indicaci ó
geogràfi ca protegi da

Vi ns varietal s

Vi ns sense DOP ni IGP

Altres

TOTAL

Província

Municipi

Polígon

Parcel∙la

Reci nte

Superfí ci e
ha

Producci ó - 100 kg
Negre

Bl a nc
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT

TOTS ELS COLLITERS QUE FACIN LA DECLARACIÓ DE COLLITA (ANNEX I a) HAN DE PRESENTAR
L'ANNEX I b, EN EL QUAL HAN D'INDICAR TOTES LES REFERÈNCIES SIPGPAC DE LES PARCEL·LES
DE VINYA I LA PRODUCCIÓ D'AQUESTES SEGONS LA SEVA ORIENTACIÓ.
UNITATS.Les dades s'han d'indicar en les diferents caselles d'acord amb els criteris següents: la superfície en hectàrees
(ha) (10.000 metres quadrats), amb dos decimals; la massa en 100 quilos, amb dos decimals. En tots els casos
la supressió de decimals s'ha de fer sense arrodoniment.
QUADRE A.S'ha d'emplenar amb les dades del quadre A, que figuren a l'annex I a.
QUADRE B.-

cve: BOE-A-20158647

S'ha d'indicar la referència SIGPAC de les parcel·les. Les dades d'aquest quadre han de coincidir amb les del
quadre B de l'annex I a. La producció s'ha de consignar globalment per a cada tipus d'orientació de la
producció i per al conjunt de parcel·les.

R.I.M.

Província

Localidad

Codi
localidad
Carrer i número

Codi postal

Magatzemista

Producció de vi i most (hl)

Quadre B:

Campanya 2011/2012

Campanya 2012/2013

(*) Número d'identificació del celler de producció o del magatzem assignat per la comunitat autònoma en l'àmbit de la qual radiqui. (**) En
el cas de ser celler i magatzemista, marqueu les dues caselles.
C = Celler; M= Magatzem.

N.I.D.P.C.(*)

Codi
província

Productor

Fax

Campanya 2013/2014

Telèfon

Correu
electrònic

Campanya 2014/2015

Tipus
d'instal·lació Capacitat
(**)
d'emmagatzematge
C
M (hl)

Codi de població
Codi de província:
Codi de municipi:
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Amb instal·lacions a:

Cognoms i nom o raó social:
NIF:
Domicili:
Població:
Província:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon:
Correu electrònic
Fax:

Tipus d'operador:

Quadre A:

ANNEX II
Registre d'operadors del sector vitivinícola (reovi)
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C. Entrades
de vi

C.1. D'Espanya
C.2. De la resta de la UE
C.3. Importacions de tercers països

B. Producció total de vi
B.1. Vi elaborat acabat i vi nou encara en
fermentació
B.2. Vi elaborat en la campanya procedent de
most d'una altra campanya

Granel

Granel

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

Envasos <2 litres

Negre / Rosat

Negre/ Rosat

Envasos <2 litres

Negre / Rosat

Negre

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasats

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasats

Envasos >10 litres

Envasos >10 litres

Granel

Granel

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

Envasos <2 litres

Blanc

Bla nc

Envasos <2 litres

Blanc

Bla nc

Envasats

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasatss

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litros

N.I.D.P.C.

Envasos >10 litres

Envasos >10 litres

RIM
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A. Existències inicials de vi

1. DECLARACIÓ DE VI

Entrada de raïm per a transformació
kg

PRODUCTOR
MAGATZEMISTA

Número de registre (REOVI)

Campanya
Mes al qual es refereixen les dades:

ANNEX III
Declaració de vi i most
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DOP
IGP
Varietals sense IG
Sense IG

Negre/rosat

I. Declaració de producció de vi elaborat a partir de most d'altres campanyes
Blanc

Total (hl)

Producció (hl)

Blanc
Superfície de
vinya en
producció (has.)
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DOP
IGP
Varietals sense IG
Sense IG

Negre/Rosat
Superfície de
Producció (hl)
vinya en
producció (has.)

H. Declaració de producció de vi respecte a la collita de la campanya en curs

G.Envasat al celler propi

F. Existències finals

E. Ajustos

D.1. Al mercat interior:
D.1.1. Vi
D.1.2. Destil∙lació
D.1.3. Vinagreria
D.Sortides de
D.2. Al mercat exterior:
vi
D.2.1. A la resta de la UE
D.2.2. A països tercers
D.3. Operacions pròpies
D.4. Vi aliè produït
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Observacions

Sense IG

Varietals
sense IG

IGP

DOP

Granel

Granel

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

Envasos <2 litres

Negre/Rosat

Envasos <2 litres

Negre/Rosat

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasats

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasats

Envasos >10 litres

Envasos >10 litres

Granel

Granels

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

fins al 31/12/2016

(qualsevol mida)

Envasats

Envasos <2 litres

Blanc

Envasos <2 Litros

Blanc
Envasats

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasats

des de l'1/1/2017

Envasos 2-10 litres

Envasos >10 litres

Envasos >10 litres
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Mercat interior
Mercat UE
Països tercers
Mercat interior
Mercat UE
Països tercers
Mercat interior
Mercat UE
Països tercers
Mercat interior
Mercat UE
Països tercers

Sortides de vi (hl) des d'inici de
campanya

K. Declaració de sortides de vi desglossat per categories

DOP
IGP
Varietals sense IG
Sense IG

J. Declaració d'existències de vi
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DOP
IGP
Varietals sense IG
Sense IG

Negre/rosat

g. Declaració de producció de most respecte a la collita de la campanya en curs

f. Existències finals most

d.1. Al mercat interior:
d.2. Al mercat exterior:
d.2.1. A la resta de la UE
d.2.2. A països tercers
d.3. Operacions pròpies
d.4. Most aliè produït

c.1. D'Espanya
c.2. De la resta de la UE
c.3. Importacions tercers països

Negre/rosat

Blanc

Blanc

Most sense concentrar

Total (hl)

Most concentrat

Superfície de
vinya en
producció (has.)

Most concentrat
rectificat

Rendiment
(hl/ha)

Most
parcialment
fermentat

Most concentrat
rectificat
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e. Ajustos

d. Sortides

c. Entrades

b. Most elaborat

a. Existències inicials most

2. DECLARACIÓ DE MOST
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Observacions:

Existències (hl)

h. Declaració d'existències de most

Negre/rosat

Blanc

Most sense concentrar
Most concentrat

Most concentrat
rectificat

Most
parcialment
fermentat

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT
PERSONES OBLIGADES A PRESENTAR LA DECLARACIÓ
El productor de vi o most o el propietari de les existències de vi o most que no siguin consumidors privats o detallistes. A
aquests efectes es consideren detallistes les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que exerceixin
professionalment una activitat comercial que impliqui la venda de vi en petites quantitats directament al consumidor, exclosos
els que utilitzin cellers equipats per a l'emmagatzematge i l'envasament dels vins en grans quantitats.
NOMBRE DE DECLARACIONS A PRESENTAR
S'ha d'emplenar una declaració per cada instal·lació on s'elabori o estigui el vi o el most, tant si es tracta d'instal·lacions
pròpies com alienes.
Quan les existències ubicades en una mateixa instal·lació siguin propietat de diverses persones, cadascuna d'elles ha
d'emplenar una declaració independent, relativa a la part de la seva propietat.
FORMA I TERMINI PER A L'EMPLENAMENT DE LES DADES SOL·LICITADES
L'emplenament s'ha de fer mensualment amb dades referides a l'últim dia del mes anterior. S'ha de fer telemàticament a
través de l'aplicació que es posi a disposició.
-

En el cas de l'apartat 1 sobre la declaració de vi, els quadres A, B, C, D, E, F i G s'han d'emplenar cada mes. Els
quadres H, I, J i K s'han d'emplenar amb les declaracions presentades en els mesos de desembre, abril i agost.
En el cas de l'apartat 2 sobre la declaració de most, els quadres a, b, c, d, i i f s'han d'emplenar cada mes. Els
quadres g i h s'han d'emplenar amb les declaracions presentades en els mesos de desembre, abril i agost.

UNITATS
Les dades s'han d'indicar d'acord amb els criteris següents: superfície en hectàrees (ha) (10.000 metres quadrats), amb dos
decimals; massa en 100 quilos, amb dos decimals; rendiment en quilos per hectàrea (kg/ha), amb un decimal, volum en hl.
En tots els casos la supressió de decimals s'ha d'efectuar sense arrodoniment.
ENTRADA DE RAÏM PER A TRANSFORMACIÓ: quantitat de raïm lliurada en el celler per a la seva transformació (kg). No
s'ha de comptabilitzar l'entrada de raïm que no es destini a producció de vi o most en aquesta instal·lació.
1.

DECLARACIÓ DE VI:

A. EXISTÈNCIES INICIALS DE VI: quantitat de vi que hi ha a la instal·lació en començar el període i que ha de coincidir amb
les existències finals del període anterior.
B. PRODUCCIÓ TOTAL DE VI: s'ha de diferenciar:
B.1. Vi elaborat acabat i vi nou encara en fermentació:
Vi elaborat acabat: vi produït a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm parcialment fermentat o de vi nou en
procés de fermentació obtinguts de la collita de la campanya en curs durant el mes en qüestió i la fermentació del qual ja ha
finalitzat Vi nou encara en fermentació: vi produït a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm parcialment
fermentat obtinguts de la collita de la campanya en curs durant el mes en qüestió la fermentació del qual no ha finalitzat, i
que no ha estat separat encara dels seus pòsits.
Les declaracions dels mesos de setembre, octubre i novembre s'han de referir al vi total estimat. A partir de la declaració de
desembre les declaracions s'han de fer comptabilitzant el volum real produït.
B.2. Vi elaborat a partir de most d'altres campanyes: vi elaborat amb most procedent de campanyes anteriors. S'ha de
quantificar en el quadre d'observacions el desglossament d'aquests, si és most d'elaboració pròpia o adquirit a tercers.
C. ENTRADES: quantitat de vi entrat a la instal·lació i que s'ha d'imputar al període considerat, d'acord amb la data de
recepció que figura en el document d'acompanyament de circulació. S'ha de diferenciar segons el seu origen:
C.1. D'Espanya: també s'ha d'incloure el vi propi elaborat per un altre operador amb primera matèria del declarant. Aquesta
entrada s'ha de produir el mateix mes en què l'operador que ha elaborat el vi li ha donat sortida com a «vi aliè produït».
C.2. Resta de la UE
C.3. Importacions de tercers països
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D. SORTIDES: quantitat de vi que abandona la instal·lació durant el període considerat, que s'ha de diferenciar segons el
seu destí. També s'ha de comptabilitzar com a sortida el vi que s'ha elaborat a les instal·lacions a partir de raïm o most d'un
altre propietari (D4). S'ha de diferenciar segons el seu destí.
D.1. Al mercat interior, en què es distingeix entre els destins següents:
D.1.1: Vi: vi amb destí a un altre celler/magatzem o venda directa.
D.1.2: Destil·lació: vi amb destí a una destil·leria.
D.1.3: Vinagreria: vi amb destí a una vinagreria.
D.2. Al mercat exterior, en què es distingeix entre els destins següents:
D.2.1. Resta de la UE: quantitat de vi que ha sortit de la instal·lació amb destí a fora d'Espanya però dins de l'àmbit territorial
de la Unió Europea.
D.2.2. A tercers països: quantitat de vi que ha sortit de la instal·lació amb destí a fora de l'àmbit territorial de la Unió Europea.
D.3. Operacions pròpies: quantitat de vi utilitzat en operacions interiors en un nou procés productiu dins de la mateixa
instal·lació.
D.4. Vi aliè produït: producte elaborat a partir de raïm o most d'un altre propietari que, una vegada acabat el procés
d'elaboració, s'ha d'anotar com una sortida independentment de si es queda o no a dins de la instal·lació.
E. AJUSTOS: s'ha de fer referència a les pèrdues i/o correccions (ruptures, minves, errors de quantificació, subproductes…)
que es produeixen el mes declarat, quantificar-les i aclarir-ne l'origen al quadre d'observacions.
F. EXISTÈNCIES FINALS: quantitats de vi que hi ha a la instal·lació en finalitzar el període considerat.
G. ENVASAMENT EN EL MATEIX CELLER: quantitat de vi que s'ha envasat en el mateix celler o instal·lació durant el
període a què es refereix la declaració.
H. DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ DE VI RESPECTE A LA COLLITA DE LA CAMPANYA EN CURS DESGLOSSAT PER
CATEGORIES DE VI
S'ha d'indicar la producció total de vi respecte a la collita de la campanya en curs i la superfície de producció en ha de què
procedeixen.
- En la declaració del mes de desembre, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la
collita de la campanya en curs fins al 30 de novembre.
- En la declaració del mes d'abril, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la collita
de la campanya en curs fins al 31 de març.
- En la declaració del mes d'agost, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la collita
de la campanya en curs fins al 31 de juliol.
I. DECLARACIÓ DE VI ELABORAT A PARTIR DE MOST D'UNA ALTRA CAMPANYA DESGLOSSAT PER CATEGORIES
DE VI
S'ha d'indicar la producció de vi elaborat a partir de most d'una altra campanya desglossat per categories de vi.
- En la declaració del mes de desembre, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la
collita d'altres campanyes fins al 30 de novembre.
- En la declaració del mes d'abril, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la collita
d'altres campanyes fins al 31 de març.
- En la declaració del mes d'agost, s'ha de registrar el total de la producció del vi elaborat acabat respecte a la collita
d'altres campanyes fins al 31 de juliol.
J. DECLARACIÓ D'EXISTÈNCIES DE VI DESGLOSSAT PER CATEGORIES DE VI
S'han d'indicar les existències de vi en la instal·lació desglossades per categoria de producte, granel i envasament. S'ha de
complir que el total d'existències coincideixi amb el total d'existències finals declarades al quadre F.
K. DECLARACIÓ DE SORTIDES DE VI DESGLOSSAT PER CATEGORIES DE VI
S'han d'indicar les sortides de vi (D.1 i D.2) des de l'inici de campanya a la instal·lació, desglossades per categoria de
producte, granel i envasament.
DEFINICIONS:
- Vins amb denominació d'origen protegida: vi les característiques del qual s'ajusten al que estableix la lletra a) de l'apartat
1 de l'article 93 del Reglament (CE) 1308/2013.
- Vins amb indicació geogràfica protegida: vi les característiques del qual s'ajusten al que estableix la lletra b) de l'apartat
1 de l'article 93 del Reglament (CE) 1308/2013.
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- Vins varietals sense DOP o IGP: vins que, sense estar adscrits a una DOP o IGP, esmenten la varietat en els termes que
estableix el Reglament (CE) 1308/2013.
- Vins sense indicació geogràfica: vi que no compleix el que estableixen les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article 93 del
Reglament (CE) 1308/2013 ni la definició de vins varietals sense DOP ni IGP.
2.

DECLARACIÓ DE MOST

a. EXISTÈNCIES INICIALS DE MOST: quantitat de most que hi ha a la instal·lació en començar el període i que ha de
coincidir amb les existències finals del període anterior.
b. MOST ELABORAT: quantitat de most elaborat o en procés d'elaboració a la instal·lació durant el període considerat.
c. ENTRADES: quantitat de most entrat a la instal·lació i que s'ha d'imputar al període considerat.
c.1. D'Espanya també s'ha d'incloure el most propi elaborat per un altre operador amb primera matèria del declarant. Aquesta
entrada s'ha de produir el mateix mes en què l'operador que ha elaborat el most li ha donat sortida com a «most aliè produït».
c.2. De la resta de la UE
c.3. Importacions de tercers països
d. SORTIDES: quantitat de most que abandona la instal·lació o es dedica a l'elaboració d'un nou procés productiu dins de la
instal·lació durant el període considerat, i que es diferencia segons el seu destí i tipus de most. També s'ha de comptabilitzar
com a sortida el most que s'ha elaborat a les instal·lacions a partir de raïm o most d'un altre propietari. (d4). S'ha de diferenciar
segons el seu destí:
d.1. Al mercat interior,
d.2. Al mercat exterior, en què es distingeix entre els destins següents:
d.2.1. A la resta de la UE: quantitat de most que ha sortit de la instal·lació amb destí a fora d'Espanya però a dins de l'àmbit
territorial de la Unió Europea.
d.2.2. A països tercers: quantitat de most que ha sortit de la instal·lació amb destí a fora de l'àmbit territorial de la Unió
Europea.
d.3. Operacions pròpies: quantitat de most utilitzat en operacions interiors en un nou procés productiu dins de la
mateixa instal·lació.
d.4. Most aliè produït: producte elaborat a partir de raïm o most d'un altre propietari que, una vegada acabat el procés
d'elaboració, s'ha d'anotar com una sortida independentment de si es queda o no a dins de la instal·lació.
e. AJUSTOS: s'ha de fer referència a les pèrdues i/o correccions (ruptures, minves, errors de quantificació, subproductes…)
que es produeixen el mes declarat, quantificar-les i aclarir-ne l'origen al quadre d'observacions.
f. EXISTÈNCIES FINALS: quantitats de most que hi ha a la instal·lació en finalitzar el període considerat.
g. DECLARACIÓ DE PRODUCCIÓ DE MOST RESPECTE A LA COLLITA DE LA CAMPANYA EN CURS
S'ha d'indicar la producció de most respecte a la collita de la campanya en curs i la superfície de producció en ha de què
procedeixen.
- En la declaració del mes de desembre, s'ha de complir que el total de producció es correspongui amb la suma del
most produït (b) declarat fins al mes de novembre.
- En la declaració del mes d'abril, s'ha de complir que el total de producció es correspongui amb la suma del most
produït (b) declarat fins al 31 de març.
- En la declaració del mes d'agost, s'ha de complir que el total de producció es correspongui amb la suma del most
produït (b) declarat fins al 31 de juliol.
h. DECLARACIÓ D'EXISTÈNCIES DE MOST
S'han d'indicar les existències de most en la instal·lació desglossades per tipus de most i de producte.

Negre/Rosat (2)

Blanc (3)

Quantitat expressada en hl

Rendiment
hl/ha (4)

Superfície ha
(5)
Vi DOP
(6)

Vi
varietal
(8)

Vi sense
Altres
DOP ni
vins (10)
IGP (9)

Vinya origen apta per a:

Ròssec o total del destí assenyalat

Vi IGP
(7)

Altres
productes
(12)

Nom i cognoms o raó social del
subministrador, soci de
NIF (14)
cooperativa o S.A.T (13)

Annex IV-b (15)

Núm. de
referència
justificant

Província
(16)

.............................., a ....... de ...................... de 20....
EL PRODUCTOR

Suma anterior de productes amb el mateix destí

Mos ts
(11)

RELACIÓ DE PROVEÏDORS, INCLÒS EL DECLARANT O SOCIS DE
COOPERATIVA I S.A.T.
Codi (*)
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Producte (1)

DADES DEL PRODUCTE LLIURAT

1 VI AMB DOP
3 VI VARIETAL
5 ALTRES VINS
7 ALTRES PRODUCTES
2 VI AMB IGP
4 VI SENSE DOP NI IGP
6 MOSTS
(S'ha d'utilizar un imprès diferent per a cada destí indicat i assenyalar el quadre corresponent)

Relació de proveïdors que han lliurat producte per a l'elaboració de:

Núm. de registre de l'operador

ANNEX IV a
Declaració de producció

ANNEX IV
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT

Columna (1).- S'ha d'indicar la denominació comunitària dels productes lliurats: raïm, most de raïm, most de raïm concentrat,
most de raïm concentrat rectificat, most de raïm parcialment fermentat, etc.
Columna (2) i (3).- S'han de reflectir les quantitats dels productes de la columna (1), expressades en hl, i s'ha de diferenciar
el destí de la producció en negre/rosat i blanc.
Columna (4).- S'han de consignar els rendiments en hl/ha obtinguts a la vinya de procedència de cada partida. Aquests han
de coincidir amb els declarats al corresponent annex I (declaració de collita de raïm), per les persones obligades a la seva
presentació, i amb els que figurin a l'annex IV b per a les operacions de compravenda. S'ha de complir la relació: (4) =
[(2)+(3)]/(5).
Columna (5).- S'ha d'indicar la superfície de producció en ha de què procedeixen les quantitats que reflecteixen les columnes
(2) i (3). Per a les caselles de cada línia, s'ha de complir la relació: (5) = [(2)+(3)]/(4).
Columna (6), (7), (8), (9), (10), (11) i (12).- S'ha de marcar amb una X l'aptitud de la vinya de què procedeix el producte, a la
columna en la qual figura ressenyat verticalment el tipus de la vinya que correspongui. Les dades indicades en aquestes
columnes han de coincidir amb les que consigna l'annex III b per a cada partida.
Columna (13), (14), (15) i (16) S'han de ressenyar les dades d'identificació dels proveïdors de partides, inclosos els socis de
cooperatives o S.A.T. Per als productes recol·lectats pel mateix declarant s'ha d'indicar, a la columna (13), «declarant», i no
és necessari emplenar la resta de caselles. La columna (15) s'ha d'emplenar únicament quan hi hagi compravenda del
producte.
Ròssec o total del destí assenyalat.- S'ha de marcar amb una X el requadre que correspongui en cada cas, segons que es
tracti d'impresos que continguin sumes parcials o el total dels productes, amb destí anàleg al que s'ha assenyalat.
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ANNEX IV b
Justificant de compravenda de producte
Campanya
Número de referència:

Dades del comprador
NIF:
Número de registre de l' operador (*):
Cognoms i nom o raó social:
Domicili:
Població:
C.P.
Província:

Dades del proveïdor
NIF:
Número de registre de l' operador (*):
Cognoms i nom o raó social:
Domicili:
Població:
C.P.
Província:

DADES DEL PRODUCTE ENTREGAT
1. Naturalesa:
2. Quantitat:
3. Obtingut en
4. El producte procedeix de vinya amb varietats classificades per a:
No apte per a vinificació
Vi amb DOP
Vi varietal
Altres vins
Diversos usos
Vi amb IGP
5. Rendiment mitjà de la vinya de l'explotació, que correspon al tipus de varietats assenyalat al punt 4.
Rendiment
Aquest valor ha de coincidir amb el que reflecteix l'annex I —declaració de collita de raïm— del proveïdor obligat a la
seva presentació, per al tipus de vinya que assenyala el punt 4.
6. Número de document que acompanya el producte (quan es requereixi)
............................., a ....... de ...................... de 20....
Signat:
EL COMPRADOR,

EL PROVEÏDOR,
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT

Núm. de referència: - L'ha d'emplenar el comprador, i l'ha de ressenyar a la columna (15) de l'imprès de l'annex
IVa.
1. Naturalesa.- S'ha de consignar la denominació comunitària del producte lliurat: raïm, most de raïm, most de
raïm concentrat, most de raïm concentrat rectificat, most de raïm parcialment fermentat o vi nou encara en
fermentació.
2. Quantitat.- Lliurament efectuat en hectolitres. La quantitat de raïm lliurada s'ha de consignar en hectolitres de
vi equivalents, calculats a partir dels 100 quilos de raïm de procedència multiplicats per 0,74 per qüestions
d'homogeneïtat llevat que es justifiqui degudament un factor de conversió diferent.
3 i 4. Província d'origen del raïm, i vinya de procedència.- Són els corresponents al producte lliurat.
5. Rendiment.- S'ha d'indicar el corresponent a la unitat territorial i al tipus de vinya que indiquen els apartats
anteriors 3 i 4.
6. Núm. del document que acompanya el producte.- S'ha de consignar el número quan el transport del producte
s'efectuï acompanyat d'aquest, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 436/2009 de la Comissió.
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ANNEX V
Declaració de destí de les produccions de plantacions il∙legals
Campanya
QUADRE A
DADES DEL DECLARANT PROPIETARI DE LA
PARCEL∙LA
RESPONSABLE DE LA PLANTACIÓ IL∙LEGAL
Cognoms i nom o raó social: N.I.F.:
Domicili:
Població:
Província:
Telèfon de contacte:

C.P.:

QUADRE B. REFERÈNCIA SIGPAC DE LES PARCEL∙LES AMB PLANTACIONS IL∙LEGALS DE VINYA
Superfície
Producció
Rendiment
Província Municipi
Polígon
Parcel∙la
Subp.
(ha)
(100 kg)
(100 kg/ha)

QUADRE C. DADES DELS CELLERS ALS QUALS ES LLIURA EL RAÏM
Cognoms i nom o raó social
NIF
Municipi

Província

D.- DADES DEL DESTÍ DE LA PRODUCCIÓ QUE NO HA TINGUT COM A DESTÍ UN CELLER PER A LA SEVA
DESTIL∙LACIÓ POSTERIOR
Un altre destí autoritzat per la comunitat autònoma
S'autoritza la inclusió de les dades personals declarades en fitxers automatitzats, per a la seva utilització
d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de caràcter
personal, i les disposicions que la despleguen.
………………….., a …….. de ……………………………… de 20 ….

EL DECLARANT
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INSTRUCCIONS PER A L'EMPLENAMENT
NOMBRE DE DECLARACIONS A PRESENTAR PER CADA PERSONA OBLIGADA:
S'ha d'emplenar una declaració per comunitat autònoma on radiquin superfícies de vinya plantades sense autorització,
utilitzant un únic exemplar d'aquest annex V referit a la vinya situada a la comunitat esmentada.
TERMINI DE PRESENTACIÓ:
Fins al 10 de desembre.
LLOC DE PRESENTACIÓ:
Davant l'òrgan designat per la comunitat autònoma en l'àmbit de la qual radiqui la superfície de vinya; la presentació
es pot fer mitjançant lliurament en el registre, enviament per correu certificat, o qualsevol altre procediment que preveu
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
UNITATS:
Les dades s'han d'indicar a les diferents caselles d'aquest imprès, d'acord amb els criteris següents: superfície en
hectàrees (ha) (10.000 metres quadrats), amb dos decimals; massa en 100 quilos, amb dos decimals; rendiment en
100 quilos per hectàrea (kg/ha), amb un decimal. En tots els casos la supressió de decimals s'ha de fer sense
arrodoniment.
EXEMPLARS DE DECLARACIÓ I DESTINS:
- Original: COMUNITAT AUTÒNOMA.
- Còpia: DECLARANT.
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