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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
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registres de paper.
3. La comunicació de canvi de sistema i els annexos que s’estableixen a
l’apartat 5 s’han de presentar en els 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.

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
3. Condicions per a la gestió informàtica
Num. 9050
Resolució del director general d’Agricultura i Desenvolupament
Rural de 15 d’abril de 2011 per la qual es determinen les condicions per a la gestió informàtica dels registres que s’han de dur
a terme en el sector vitivinícola
El Reglament (CE) 436/2009 de la Comissió, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, estableix
els instruments per a les autoritats encarregades de controlar la possessió i la
sortida al mercat dels productes vitivinícoles. Un d’aquests instruments són els
registres, en els quals es consignen les entrades i sortides d’aquests productes,
que estableix l’article 185 quater del Reglament (CE) núm. 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. L’article 38.1 a del Reglament (CE) núm. 436/2009 estableix la possibilitat que els registres vitivinícoles siguin gestionats mitjançant
sistemes informàtics, si bé les autoritats n’han de decidir les modalitats.
L’article 4.4 de l’Ordre de dia 11 de març de 1996, del conseller
d’Agricultura i Pesca per la qual s’estableixen els documents necessaris per al
transport dels productes vitivinícoles com també els registres que afecten el control d’aquest sector, estableix que les persones titulars dels establiments dedicats
a les activitats d’elaboració, emmagatzematge o embotellament de productes
vitivinícoles, abans d’iniciar l’activitat, han de presentar el seu sistema de registres a la Direcció General de Producció i Indústries Agràries perquè l’estudiï i,
si pertoca, l’autoritzi.
En l’actualitat la majoria d’operadors del sector vinícola de les Illes
Balears gestiona els registres vitivinícoles que s’estableixen en el Reglament
(CE) 436/2009, mitjançant fulls no separables enumerats, però han manifestat
interès per substituir aquests registres per sistemes informàtics.
Per canviar el sistema actual, de fulls no separables enumerats, per un sistema informàtic, és necessari determinar, per una part, les condicions dels sistemes informàtics i, per una altra, el procediment de canvi de sistema a través
d’una declaració amb els requisits que estableix aquesta Resolució.
La disposició addicional de l’Ordre d’11 de març de 1996 del conseller
d’Agricultura i Pesca faculta el director general de Producció i Indústries
Agràries, actualment director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural,
per dictar les resolucions i adoptar les mesures necessàries per al compliment
d’aquesta disposició.
Tot això ha motivat l’elaboració d’aquesta Resolució, per la qual es determinen les condicions per a la gestió informàtica dels registres que s’han de dur
a terme en el sector vitivinícola.
Per tot això, havent escoltat el sector, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Resolució té per objecte determinar, a l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les modalitats i condicions per a la gestió informàtica dels registres vitivinícoles que s’estableixen en el capítol III del
Reglament (CE) núm. 436/2009.
2. Comunicació de canvi de gestió
1. Els operadors que decideixin optar per sistemes informàtics, en substitució dels registres constituïts per fulls no separables enumerats, han de presentar a la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural una comunicació per cada instal·lació en la qual es dugui a terme l’activitat en què manifestin que compleixen aquesta Resolució i que s’acullen a la modalitat de gestió informàtica.
2. Una vegada la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament
Rural hagi rebut la comunicació, l’operador ha de fer el tancament dels registres
en paper, i anotar les existències reals en els registres informàtics. En el cas que
hi hagi desfasaments els assentaments de regularització s’han d’anotar en els

El sistema informàtic ha de ser capaç de generar els registres en paper
segons els models que s’estableixen en els annexos 1 a 6 d’aquesta Resolució,
en el lloc on es trobin els productes. No obstant això, i sempre que sigui possible controlar tothora les entrades, les sortides i les existències en els llocs on es
trobin els productes, mitjançant altres justificants, es pot permetre, havent-ho
sol·licitat prèviament, mitjançant una resolució motivada:
a) que els registres es conservin a la seu de l’empresa, quan els productes
es trobin en magatzems diferents d’una mateixa empresa, situats en la mateixa
unitat administrativa local o en una unitat administrativa limítrofa;
b) que els registres es confiïn a una empresa especialitzada.
Els arxius informàtics, com també els documents relatius a les operacions
que hi figuren, s’han de conservar durant cinc anys després de la liquidació dels
comptes que els contenguin.
No es poden gestionar uns registres mitjançant un sistema informàtic i
altres registres en paper.
4. Formalització dels registres informàtics
De cada entrada i sortida en els registres s’ha d’indicar, com a mínim, la
data de l’operació, la quantitat real que ha entrat o sortit; el producte de què es
tracta; el grau alcohòlic volumètric adquirit o total, segons pertoqui; la identificació dels recipients ens els quals s’ha introduït o dels quals s’ha tret el producte, i una referència que identifiqui inequívocament, si n’és el cas, el document
que acompanya o hagi acompanyat el transport. Així mateix, en el cas dels vins
que figuren a l’annex XI ter, apartats 1 a 9, 15 i 16, del Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell, els operadors han d’anotar en els registres, a la casella
Observacions, les indicacions facultatives a què fa referència l’article 118 septvicies del Reglament esmentat, sempre que aquestes figurin o que estigui previst fer-les figurar a l’etiquetatge.
5. Presentació de registres
Els operadors que gestionen els registres vitivinícoles mitjançant un sistema informàtic han de presentar les anotacions que corresponen al trimestre anterior en els formats dels annexos 2 a 6 com a tard els dies 20 de gener, 20 d’abril, 20 de juliol i 20 d’octubre, i en el format de l’annex 1 com a tard el 20 d’octubre i el 20 de gener.
De l’annex 2 s’han de presentar annexos distints per a:
a) cada una de les categories enumerades a l’annex IV del Reglament
(CE) núm. 479/2008;
b) cada vi amb denominació d’origen protegida i els productes destinats a
la transformació en aquest tipus de vi;
c) cada vi amb indicació geogràfica protegida i els productes destinats a
la transformació en aquest tipus de vi;
d) cada vi varietal sense denominació d’origen protegida ni indicació geogràfica protegida i els productes destinats a la transformació en aquest tipus de
vi.
En el cas que en un trimestre no s’hagin fet assentaments a algun registre
s’ha de presentar l’annex en blanc i indicar aquesta circumstància.
El dia 31 de juliol els operadors han de fer el tancament anual dels registres informàtics, anotant les dades corresponents al resultat del balanç final
d’entrades i sortides de cada tipus de producte comptabilitzades en els registres
informatitzats, i també les de regularització, en el cas que hi hagi desfasament
entre el balanç final i les existències reals.
6. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable és el que estableixen la Llei 24/2003, de
10 de juliol, de la vinya i del vi, i la Llei 1/1999, de 17 de març, de l’Estatut dels
productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears.
7. Recursos
Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Presidència en el termini
d’un mes, comptador a partir de l’endemà que es publiqui, d’acord amb el que
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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8. Publicació
Aquesta Resolució començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 d’abril de 2011
El director general d’Agricultura i Desenvolupament Rural
Antonio Perelló Roig

Anexo 1
REGISTRE D’ENTRADES DE RAÏM
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________
ENTRADES
Data
________
________
________
________
________
________

Document d’acompanyament
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Procedència
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________
Municipi
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Varietat
________
________
________
________
________
________

kg
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Partida de vi
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Observacions
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Anexo 2 A
REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES DE VI DE
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________
ENTRADES
Data DOCUMENT
Procedència
CIRCULACIÓ
Tipus Sèrie y núm.
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

Zona
Partida MOST DE RAÏM FRESC
Vitícola
Blancs
Negres
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________

VINS APTES PER
VINS
DONAR VI DE
Blancs Negres Blancs Negres
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____

ALTRES PRODUCTES GRADUACIÓ
Designació
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Quantitat
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Observacions
(Varietat, anyada)

Adquirida Total
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______

___________
___________
___________
___________
___________
___________

Anexo 2 B
REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES DE VI DE
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________
SORTIDES
Data DOCUMENT
Destinació
CIRCULACIÓ
Tipus Sèrie y núm.
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________
____ _____ _________ _________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

Zona
Partida MOST DE RAÏM FRESC
Vitícola
Blancs
Negres
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________
______ _____ ________ __________

VINS APTES PER
VINS
DONAR VI DE
Blancs Negres Blancs Negres
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____
______ _______ ______ _____

ALTRES PRODUCTES GRADUACIÓ
Designació
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Quantitat
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Observacions
(Varietat, anyada)

Adquirida Total
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______
_______ ______

___________
___________
___________
___________
___________
___________

Anexo 3
REGISTRE D’ EMBOTELLAT
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

Data

Producte

EMBOTELLAT
Partida Depòsit afectat

Quantitat (L) Lot Capacitat unitària Data

_____
_____
_____
_____
_____

________
________
________
________
________

_______
_______
_______
_______
_______

__________
__________
__________
__________
__________

____________
____________
____________
____________
____________

____
____
____
____
____

______________
______________
______________
______________
______________

_____
_____
_____
_____
_____

SORTIDA
Nombre de botelles Doc.d’acompanyament
/ Document comercial
_______________ _____________________
_______________ _____________________
_______________ _____________________
_______________ _____________________
_______________ _____________________

Quantitat(L)
__________
__________
__________
__________
__________

Observacions
(Collita, anyada)
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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_____________________ __________

_____________

Anexo 4
REGISTRE DE PROCÉS D’ELABORACIÓ
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

Número PROCÉS
PRODUCTE DE PARTIDA
PRODUCTE INCORPORAT Variació
PRODUCTE FINAL
Observacions
Data inici Procés Partida Identificació Producte Litres a Graduació Producte Concentració Quantitat de volum Partida Identificació Producte Litres Graduació (data sortida
de l’envàs
utilitzar alcohòlica
o volum
(%)
de l’envàs
obtin- alcohòlica producte final
afagit
guts
si no coinci(L o kg)
deix amb la
d’entrada)
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________
______ ________ _____ _______ _________ ______ ______ _________ _____ __________ _______ ________ _____ _________ _______ _____ ________ __________

Anexo 5
REGISTRE DE PRÀCTIQUES ENOLÒGIQUES
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

PRODUCTE DE PARTIDAPRÀCTICA ENOLÒGICA PRODUCTE FINAL
Observacions
Data inici Partida Identificació Producte Litres
Graduació
Acidesa total Producte Dosi Quantitat
Identifi- Producte Litres Graduació
Acidesa (data
sortida
de l’envàs
a utilitzar Adquirida Total tartàric(g/L)
g/litre afegida cació
obtinguts AdquiridaTotal) total
producte final
(kg)
envasos
tartàric(g/L si no
coincideix
amb la
d’entrada)
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________
_______ _____ __________ ________ ________ ______ ______ __________ ________ _____ _______ _______ _______ ______ ______ _____ ______ __________

Anexo 6
REGISTRE PRODUCTES PER A PRÀCTIQUES I PROCESOS
Nom del celler:__________________________________________
Localitat:_______________________________________________
Titular:________________________________________________

Any:_________________
Trimestre:____________
Full núm._____________

Data

____
____
____
____
____
____

Destinació

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Document
o factura

Tipus d’alcohol

ALCOHOL
Volum d’entrades Volum utilitzat
litres
(sortida) litres

SACAROSA
Entrada kg Quantitat utilitzada Producte
(sortida) - kg

Quantitat
utilitzada(kg)

__________
__________
__________
__________
__________
__________

____________
____________
____________
____________
____________
____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

___________
___________
___________
___________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
____________
____________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

ALTRES PRODUCTES
Graduació Entrada (kg)
alcohòlica
total
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 8789
Proposta de resolució per la qual s’autoritza l’acceptació de la cessió d’ús gratuïta i temporal del programa informàtic ‘Les famílies dirigeixen la
seva economia’ (SENDE 396/2011)
Antecedents
1. L’Agència Catalana de Consum ha desenvolupat i és la titular dels drets de propietat intel·lectual de l’aplicació informàtica ‘Les famílies dirigeixen la seva
economia’.

