ANEXO Ia
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

DECLARACIÓN DE COLLEITA DE UVA

DECLARACIÓN

NOTA: Antes de cubrir este impreso, ler detidamente as instrucións reflectidas na última folla desta solicitude.

CAMPAÑA
CADRO A
DATOS PERSOAIS DO COLLEITEIRO
Alta

Baixa

Modificación

/

CADRO B
DATOS DO VIÑEDO SITO EN:

Código de explotación do Rexistro Vitícola de Galicia

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

(CODEV)
NIF

CONCELLOS

ENDEREZO
LOCALIDADE
CONCELLO
FAX

VIÑEDOS PARA A PRODUCIÓN DE:

PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Superficie en
produción
(ha)

UVA COLLEITADA
Cantidade (100 kg)
Tinta

Branca

Rendemento
(100 kg/ha)

Viño con denominación de orixe protexida .
Viño con indicación xeográfica protexida ...

ENDEREZO ELECTRÓNICO

Viños varietais sen DOP nin IXP................
Viños sen indicación xeográfica ...............

TITULAR DO VIÑEDO SE NON É O COLLEITEIRO
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL

NIF

Outros viños ......................................
TOTAL .............................................

CADRO C

VIÑEDOS PARA A PRODUCIÓN DE:

Viño con denominación de orixe protexida .
Viño con indicación xeográfica protexida ...
Viños varietais sen DOP o IXP ..................
Viños sen indicación xeográfica ...............
Outros viños ......................................
TOTAL .............................................

UVA EN 100kg (ENTREGADOS COMO UVA OU MOSTO) DESTINADOS ÁS DISTINTAS UTILIZACIÓNS INDICADAS NO CADRO
Vinificación e/ou conservación Entregadas a unha adega
Outros destinos
Vendidas a un vinificador
polo declarante
cooperativa
Consumo
Pasificado
Zume
Tinta
Branca
Tinta
Branca
Tinta
Branca
fresco

Mosto conc.

ANEXO Ia
(Continuación)
CADRO D
DATOS DO DESTINATARIO
Apelidos e nome ou razón social

UVA EN 100kg (ENTREGADOS COMO UVA OU MOSTO) PROCEDENTES DE VIÑEDOS APTOS PARA

Provincia

NIF

Concello

Nome

Cód.

Nome

Viños varietais Viños sen DOP
Viños con
Viños con IXP sen DOP nin IXP
Outros viños
DOP
nin IXP
Cód. Tinta Branca Tinta Branca Tinta Branca Tinta Branca Tinta Branca

TOTAL ...........................................................................................................................................................
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro, para o seu
tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta consellería como
responsable do ficheiro.
LEXISLACIÓN APLICABLE
- Artigo 8 do Regulamento (CE) 436/2009.
SINATURA DO COLLEITEIRO

LUGAR E DATA
,

de

de

Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en :
A Coruña (praza Luís Seoane, s/n - 15008 A Coruña); Lugo (rolda da Muralla, 70 - 27071 Lugo); Ourense (r/ Florentino L. Cuevillas 4-6 baixo - 32003 Ourense) Pontevedra (r/ Fernández Ladreda, 43-2º - 36003 Pontevedra)

EXPLICACIÓN DO ANEXO Ia
PERSOAS OBRIGADAS A PRESENTAR A DECLARACIÓN
Todos os colleiteiros definidos como a persoa física ou xurídica, ou agrupación de persoas físicas ou xurídicas con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus membros, que obtén o
produto anual da parcela de viñedo ben por ser o propietario dela ou por ter atribuído un dereito sobre ela.
PERSOAS EXENTAS DE PRESENTAR A DECLARACIÓN
As que destinan a totalidade da súa colleita ao consumo en estado natural, á pasificación ou á transformación directa en zume de uva.
Aquelas cuxas explotacións teñan menos de 0,1 hectáreas de viñedo en produción e que non teñan comercializado, nin vaian comercializar, ningunha parte da súa colleita.
Aqueles cuxas explotacións teñan menos de 0,1 hectáreas de viñedo e que entreguen a totalidade da colleita a unha adega cooperativa ou a unha agrupación da cal sexan socios ou membros.
NÚMERO DE DECLARACIÓNS QUE DEBE PRESENTAR CADA PERSOA OBRIGADA
O colleiteiro cubrirá unha declaración por cada unidade territorial establecida pola Comunidade Autónoma na cal posúa superficie de viñedo en produción, utilizando un único exemplar do presente
anexo II a referido ao viñedo situado na devandita unidade territorial.
PRAZO DE PRESENTACIÓN
Ata o 10 de decembro.
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Ante o órgano designado pola comunidade autónoma onde radique a superficie de viñedo; a presentación pode realizarse mediante entrega no rexistro, envío por correo certificado ou calquera outro
procedemento previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
FORMALIZACIÓN DOS DATOS SOLICITADOS NO IMPRESO
UNIDADES.
Os datos indicaranse nas diferentes celas deste impreso de acordo cos seguintes criterios: superficie en hectáreas (ha)(10.000 metros cadrados) con dous decimais, masa en 100 quilos, con dous
decimais; rendemento en quilos por hectárea (kg/ha), cun decimal. En todos os casos a supresión de decimais efectuarase sen redondeo.
CADRO A.
Sinalarase cun “X” no recadro que corresponda a cada caso: alta, cando sexa a primeira vez que se presente a declaración; baixa, para a comunicación do cesamento na actividade do colleiteiro;
modificación, se cambiou a súa razón social, enderezo, etc.
CADRO B.
Consignaranse os totais correspondentes á unidade territorial establecida pola comunidade autónoma, relativos a cada un dos cinco tipos de aptitudes do viñedo.
CADRO C.
Indicaranse os diferentes destinos da colleita de uva, diferenciando en cada liña as cantidades obtidas, en 100 kg, a partir dos distintos tipos de viñedo sinalados na columna da esquerda.
CADRO D.
Relacionaranse os destinatarios aos cales o colleiteiro entregou uva ou mosto, indicándose a continuación os quilos (en 100 kg) de uva facilitados a cada un deles, diferenciados en función do tipo
de viñedo de procedencia.
DEFINICIÓNS
- Viño con denominación de orixe protexida: viño cuxas características se axustan ao establecido no punto 1.a) do artigo 118 ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
- Viño con indicación xeográfica protexida: viño cuxas características se axustan ao establecido no punto 1.b) do artigo 118 ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
- Viños varietais sen DOP ou IXP: viños que, sen estar adscritos a unha DOP ou IXP, mencionan a variedade nos termos establecidos polo Regulamento (CE) n.º 1234/2007.
- Viño sen indicación xeográfica: viño que non cumpre co establecido no artigo 118 ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, nin coa definición de viños varietais sen DOP ou IXP.
- Restantes viños: os que non son viños con denominación de orixe protexida, con indicación xeográfica ou sen cualificar. Inclúense neste grupo os viños escumosos, aromatizados, de licor, etc.,
non cualificados como viños con indicación xeográfica.
EXEMPLARES DE DECLARACIÓN E DESTINOS
- Orixinal: COMUNIDADE AUTÓNOMA (FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA, FOGGA).
- Copia: COLLEITEIRO.

