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ANNEX III 
Declaració de vi i most 

 
Campanya
Mes al qual es refereixen les dades:

 

   
Número de registre (REOVI) N.I.D.P.C. RIM 

PRODUCTOR 
MAGATZEMISTA 

 

Entrada de raïm per a transformació Negre Bla nc

kg 
 

1. DECLARACIÓ DE VI 
 

  Negre / Rosat Blanc

 
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats   
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats 

Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres  Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litros  Envasos >10 litres 

fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017 fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017
A. Existències inicials de vi

 
Negre/ Rosat Blanc

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 

   
 

  Negre / Rosat  Blanc 

 
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats   
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasatss 

Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres  Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres

fins al 31/12/2016  des de l'1/1/2017  fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017 

C. Entrades 
de vi 

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

vi 

D.1. Al mercat interior:
D.1.1. Vi
D.1.2. Destil∙lació
D.1.3. Vinagreria
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. Vi aliè produït

 
E. Ajustos 

 

F. Existències finals 
 

G.Envasat al celler propi
 

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

  Negre/Rosat Blanc

 
Producció (hl) 

Superfície de 
vinya en 

producció (has.) 
Producció (hl) 

Superfície de 
vinya en 

producció (has.) 
DOP   
IGP   
Varietals sense IG   
Sense IG   

 

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

Negre/rosat  Blanc Total (hl)

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

  Negre/Rosat Blanc

 
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats  
Granels 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats

Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres  Envasos <2 Litros  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres 

fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017 fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017
DOP 
IGP 
Varietals sense IG 
Sense IG     

 

K. Declaració de sortides de vi desglossat per categories 
 

   
Sortides de vi (hl) des d'inici de 

campanya 

Negre/Rosat Blanc

 
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats  
Granel 

Envasats 
 

(qualsevol mida) 

Envasats

Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres  Envasos <2 litres  Envasos 2-10 litres  Envasos >10 litres 

fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017 fins al 31/12/2016 des de l'1/1/2017

 
DOP 

Mercat interior
Mercat UE
Països tercers     

 
IGP 

Mercat interior
Mercat UE
Països tercers     

 

Varietals 
sense IG 

Mercat interior
Mercat UE
Països tercers     

 
Sense IG 

Mercat interior
Mercat UE
Països tercers     

 

Observacions 
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2. DECLARACIÓ DE  MOST 
 

 
  Most sense concentrar

Most concentrat  Most concentrat 
rectificat 

Most 
parcialment 
fermentat

Most concentrat 
rectificat Negre/rosat  Blanc 

a. Existències inicials most
 

b. Most elaborat
 

 
c. Entrades 

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

 

 
 
d. Sortides 

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 

 
e. Ajustos 

 
f. Existències finals most

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

 

 
Negre/rosat  Blanc  Total (hl) 

Superfície de 
vinya en 

producció (has.) 

Rendiment 
(hl/ha) 

DOP 
IGP 

Varietals sense IG
Sense IG 
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h. Declaració d'existències de most 

 
 

  Most sense concentrar   
Most concentrat 

Most concentrat 
rectificat 

Most 
parcialment 
fermentat 

Negre/rosat  Blanc 

Existències (hl)   
 

 
Observacions: 
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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. 




