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QUOTES I TAXES

1. Quotes inscripció.
1.1. Vinya.
●

1

Inscripció de nova vinya 100€/ ha.

1.2. Bodega. 1
●

Capacitat d’elaboració fins a 20.000 litres, quota de 4000€.

●

Capacitat d’elaboració superior a 20.000 litres, 4000€ més 0.12€/L per cada litre que
superi els 20.000 litres.
En cas de que durant els 10 anys posteriors a l’inscripció de la bodega augmenti la
capacitat d’elaboració en més d’un 25%, s’haurà d’abonar una quota de 12€/Hl, que
s’hagi augmentat.
S’entén per capacitat d’elaboració al sumatori dels litres corresponent al volum de
depòsits i botes a inscriure com a bodega Vi de la Terra Mallorca.

2. Taxes elaboració.
2

2.1. Viticultors.
●

Per cartilla de viticultor, 10 €/ha (mínim de 10 € viticultor)

●

Per inspecció degut a canvi varietal, 25€/ha8
3

2.2. Bodega

La taxa de les bodegues será la seguent:
●

Per litre de vi elaborat

0,015 €

●

Per litre de vi desamparat DO- VT Mallorca

40%6 de la taxa de litre elaborat

●

Per tràmits al desamparament de partides DO – IGP

●

Per contra etiqueta:

50 €7
4

0,02 €

3. Quotes anual5.
●

S’estableix una quota anual a abonar per part de les bodegues durant els primers 15 dias
de l’any natural de 300 € a compensar amb les factures resultants de l’elaboració.

Les taxes d’elaboració es revisarán anualment segons l’IPC del mes de novembre.
Per al cobrament de quotes i taxes es realitza factura amb IVA.
Per a vinya i bodega inscrita al registre a partir del 02/01/2018
A partir de la collita 2016
3
A partir dels vins elaborats a la campanya 2016
4
A partir de 02/01/2017
5
A partir de 02/01/2017
6
A partir de la campanya 2016-2017
7
Per a partides elaborades a partir de la campanya 2017-2018
8
A partir de 01/08/2019
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