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Estats part

Firma
Manifestació

consentiment

Entrada

en vigor

Alemanya . . . . . . . . . . . 28-10-1996 9- 8-2000 NOT 1-4-2001
Àustria . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 6- 3-1998 NOT 1-4-2001
Bèlgica . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 4- 3-1999 NOT 1-4-2001
Comunitat Europea . 28-10-1996 20- 3-2001 NOT 1-4-2001
Corea . . . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 28- 4-1999 NOT 1-4-2001
Dinamarca . . . . . . . . . . 28-10-1996 2- 3-1998 NOT 1-4-2001
Espanya . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 9- 3-1998 NOT 1-4-2001
Finlàndia . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 9- 1-1997 NOT 1-4-2001
França . . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 12- 5-1998 NOT 1-4-2001
Grècia . . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 12- 1-2000 NOT 1-4-2001
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 4- 1-2001 NOT 1-4-2001
Itàlia . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 22-12-2000 NOT 1-4-2001
Luxemburg . . . . . . . . . 28-10-1996 5- 7-1999 NOT 1-4-2001
Països Baixos . . . . . . . 28-10-1996 24- 2-1999 NOT 1-4-2001
Portugal . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 27- 5-1999 NOT 1-4-2001
Regne Unit . . . . . . . . . 28-10-1996 21-10-1999 NOT 1-4-2001
Suècia . . . . . . . . . . . . . . . 28-10-1996 9- 6-1997 NOT 1-4-2001

Aquest Acord va entrar en vigor de manera general
i per a Espanya l’1 d’abril de 2001, de conformitat amb
el que disposa l’article 21.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 27 d’abril de 2001.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

9094 REIAL DECRET 409/2001, de 20 d’abril, pel
qual s’estableixen les regles generals d’utilització
d’indicacions geogràfiques en la designació de
vins de taula. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reglament (CE) 1493/1999, del Consell, de 17
de maig, pel qual s’estableix l’organització comuna del
mercat vitivinícola, que va derogar l’anterior, establerta
pel Reglament (CEE) 822/87, regula en el capítol II del
seu títol V les normes relatives a la designació, deno-
minació, presentació i protecció de determinats produc-
tes i, en particular, la utilització d’indicacions geogrà-
fiques.

Aquest Reglament, en l’article 51, dóna als estats
membres la possibilitat d’establir condicions addicionals
per a la utilització d’indicacions geogràfiques en la desig-
nació de vins de taula.

Així mateix, l’apartat A.2.b) de l’annex VII del mateix
Reglament preveu que en la designació d’un vi de taula
amb indicació geogràfica es pot fer servir la menció «vi
de la terra», acompanyat del nom de la unitat geogràfica,
i, en aquest cas, no és obligatòria la denominació «vi
de taula».

L’Ordre d’11 de desembre de 1986, per la qual s’es-
tableixen les regles d’utilització de noms geogràfics i
de la menció «vi de la terra» en la designació de vins
de taula, va desplegar les previsions de la llavors vigent
normativa comunitària, i en els seus annexos es van
detallar els noms i les característiques d’aquells vins.

El contingut d’aquests annexos ha estat actualitzat periò-
dicament per tenir en compte les modificacions intro-
duïdes per les comunitats autònomes en l’exercici de
les seves competències; l’última actualització es va fer
per l’Ordre de 23 de desembre de 1999.

L’experiència acumulada en més d’una dècada de
vigència de l’Ordre esmentada, així com la conveniència
d’adaptar-la a la nova normativa comunitària han posat
de manifest la necessitat de la seva modificació.

Igualment, la importància social i econòmica del sec-
tor espanyol dels vins de taula exigeix la seva expansió
en el mercat, potenciant i desenvolupant les possibilitats
de comercialització dels vins de taula amb indicació
geogràfica.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa 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 eco-
nòmica.

Per a la seva elaboració han estat consultades les
comunitats autònomes i els sectors afectats.

Per tot això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 20 d’abril de 2001,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret regula l’ús d’indicacions geogrà-
fiques i de la menció «vi de la terra» en la designació
de vins de taula elaborats a Espanya, de conformitat
amb el que disposen l’article 51 i l’annex VII del Regla-
ment (CE) 1493/1999, del Consell, de 17 de maig, que
estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola.

Article 2. Delimitació de la zona.

El territori vitícola que respongui al «nom d’una unitat
menor que l’Estat membre», d’acord amb el que preveu
l’apartat 1 de l’article 51 del Reglament (CE)
1493/1999, independentment de la seva amplitud, es
delimita tenint en compte unes condicions ambientals
i de cultiu determinades que puguin conferir als vins
característiques homogènies.

Article 3. Requisits per a la utilització d’indicacions geo-
gràfiques en la designació dels vins de taula.

1. Perquè un vi de taula pugui fer servir en la seva
designació una indicació geogràfica s’han de concretar,
almenys, els aspectes següents:

a) Identificació de la indicació geogràfica que s’ha
d’utilitzar.

b) Delimitació de l’àrea geogràfica compresa.

c) Indicació de les varietats de cep que són aptes.

d) Tipus de vins als quals és aplicable la indicació
geogràfica.

2. La utilització en l’etiquetatge d’un vi de taula del
nom de la unitat geogràfica a la qual es refereix l’article 2
està supeditada al fet que el vi esmentat sigui obtingut
íntegrament a partir de les varietats designades expres-
sament i d’acord amb la classificació vigent de varietats
de cep per unitats administratives, i que procedeixi exclu-
sivament del territori delimitat del qual porti el nom.
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Article 4. Requisits per a la utilització de la menció
«vi de la terra» que acompanyi una indicació geo-
gràfica en la designació dels vins de taula.

1. A més del que assenyala l’article anterior, per
als vins amb dret a la menció «vi de la terra», s’han
de tenir en compte pel que fa a la regulació:

a) La graduació alcohòlica volumètrica natural míni-
ma dels diferents tipus de vi amb dret a la indicació
geogràfica corresponent.

b) Les característiques organolèptiques pròpies de
cada tipus de vi amb dret a la menció corresponent.

2. La menció «vi de la terra» ha d’acompanyar, a
l’etiquetatge dels vins que hi tinguin dret, la indicació
geogràfica que s’ha d’utilitzar.

Article 5. Administracions competents.

1. Correspon a les comunitats autònomes establir
els requisits que esmenta l’article 3 i, si s’escau, l’article 4,
per utilitzar una indicació geogràfica en la designació
d’un vi de taula, quan l’àrea geogràfica corresponent
a la indicació estigui inclosa en el seu territori.

2. Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació establir els requisits que esmenta l’article 3
i, si s’escau, l’article 4, per utilitzar una indicació geo-
gràfica en la designació d’un vi de taula, quan l’àrea
geogràfica corresponent a la indicació sobrepassi l’àmbit
territorial d’una comunitat autònoma.

Article 6. Procediment d’aprovació d’una indicació geo-
gràfica per designar un vi de taula la competència
del qual correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació.

1. En relació amb la competència del Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, es poden aprovar úni-
cament indicacions geogràfiques si estan vinculades a
la menció «vi de la terra».

2. Poden so�icitar l’aprovació i la regulació d’una
indicació geogràfica per designar un vi de taula els pro-
ductors de raïm o elaboradors de vi, o les seves agru-
pacions, de la zona geogràfica en qüestió.

3. Aquesta so�icitud, adreçada al ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, s’ha de presentar a la Direc-
ció General d’Alimentació o a qualsevol dels llocs que
preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

4. Tota so�icitud ha de portar la documentació
annexa següent:

a) Acreditació de la condició dels so�icitants com
a productors i/o elaboradors de vi de taula a l’àrea
geogràfica.

b) Estudi que descrigui les condicions ambientals
i de cultiu i que demostri que aquestes confereixen als
vins de la zona en qüestió característiques homogènies
que s’han d’assenyalar expressament.

c) Proposta de regulació de la utilització de la indi-
cació geogràfica on es determinin, almenys, els aspectes
que enuncien els articles 3 i 4.

5. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, una
vegada valorada la documentació presentada i amb l’in-
forme previ de les comunitats autònomes afectades, ha
de regular la utilització de la indicació geogràfica mit-
jançant l’aprovació de l’Ordre.

6. Per regular la utilització de les indicacions geo-
gràfiques que aprovi el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, són aplicables, a més dels requisits que

preveuen els articles 3 i 4 d’aquest Reial decret, els
aspectes següents:

a) Els continguts màxims en anhídrid sulfurós total,
dels vins amb dret a la menció «vi de la terra» disposats
per al consum que tinguin un nivell de sucres residuals
inferior a 5 grams per litre, són els següents: 200 mi�i-
grams per litre per als vins blancs i rosats; 150 mi�igrams
per litre per als vins negres.

Si els vins tenen més de 5 grams de sucres residuals
per litre, els límits són els següents: 250 mi�igrams per
litre per als vins blancs i rosats; 200 mi�igrams per litre
per als vins negres.

b) L’acidesa volàtil dels vins disposats per al consum
no ha de ser superior a 0,8 g/l expressada en àcid acètic,
llevat dels que hagin estat sotmesos a algun procés de
criança, cas en què aquest límit no ha de ser superior
a 1 g/l, sempre que la seva graduació alcohòlica sigui
igual o inferior a deu graus. Per als vins amb criança
de més graduació, aquest límit d’acidesa volàtil s’incre-
menta en 0,06 grams per cada grau d’alcohol que sobre-
passi els deu graus.

c) Referència a l’organisme de certificació que ha
de ser autoritzat, per a cada cas, pel Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació.

Article 7. Deure de co�aboració.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les indica-
cions geogràfiques que autoritzin en el seu àmbit terri-
torial per a la designació dels vins de taula.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
publica periòdicament en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
la llista actualitzada de totes les indicacions geogràfiques
autoritzades per a la designació de vins de taula i, pos-
teriorment, la hi comunica a la Comissió de la Unió Euro-
pea en compliment de la normativa comunitària.

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret es promulga a l’empara del que
preveu l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coor-
dinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició transitòria única. Règim transitori per a la
utilització de les indicacions geogràfiques preexis-
tents.

1. Els vins de taula amb indicacions geogràfiques
elaborats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret i que compleixin la normativa que estableixen
les ordres d’11 de desembre de 1986 i de 23 de desem-
bre de 1999, però no s’ajustin al que aquest disposa,
es poden continuar comercialitzant amb aquelles indi-
cacions geogràfiques fins al final d’existències.

2. Les indicacions geogràfiques aprovades abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i que no com-
pleixin el que aquest disposa, es poden continuar uti-
litzant, si hi tenen dret d’acord amb la normativa esta-
blerta en les ordres d’11 de desembre de 1986 i de
23 de desembre de 1999, durant un període màxim
de tres anys següents a l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Sens perjudici del que conté la disposició transitòria
única, queden derogades les ordres d’aquest Departa-
ment d’11 de desembre de 1986 i de 23 de desembre
de 1999.
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Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti
totes disposicions que siguin necessàries per al desple-
gament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

9095 REIAL DECRET 441/2001, de 27 d’abril, pel
qual es modifica el Reial decret 348/2000, de
10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la pro-
tecció dels animals a les explotacions ramade-
res. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual
s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protecció dels animals en les explotacions
ramaderes, s’ha dictat amb la finalitat de protegir els
animals a les explotacions ramaderes, així com evitar
distorsions en el desenvolupament de la producció i pro-
piciar el bon funcionament de l’organització del mercat
dels animals.

Una vegada publicat oficialment, s’han plantejat qües-
tions de caràcter competencial en relació amb el seu
article 5, relatiu a les inspeccions i els controls de les
explotacions ramaderes derivats de les actuacions de
la Unió Europea, que han motivat, per raons de seguretat
jurídica i com a salvaguarda de les competències que
tant l’Estat com les comunitats autònomes tenen en la
matèria, la necessitat de la modificació.

En la tramitació han estat consultades les comunitats
autònomes i les entitats representatives del sector afectat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 27 d’abril de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 348/2000,
de 10 de març, pel qual s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció
dels animals a les explotacions ramaderes.

L’article 5. Controls de la Comissió Europea, queda
redactat de la manera següent:

«Article 5. Controls de la Comissió Europea.

1. Representants del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació poden acompanyar els experts
veterinaris de la Comissió Europea i els represen-
tants dels òrgans competents de les comunitats
autònomes que portin a terme les inspeccions i
els controls que preveu l’article 7 de la Directiva
98/58/CE, del Consell, de 20 de juliol, tot això
sens perjudici de la remissió de l’informe al qual
es refereix l’article anterior.

2. Quan s’efectuïn les inspeccions esmentades,
els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes han de prestar als experts veterinaris de la

Comissió Europea tota l’assistència que necessitin
per al compliment de la seva comesa.

3. El resultat dels controls efectuats s’ha de
discutir entre els experts veterinaris de la Comissió
Europea i els representants de la Direcció General
de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, abans de l’elaboració i la difusió d’un
informe definitiu. A aquests efectes, s’han d’esta-
blir, entre el Ministeri i els òrgans competents de
les comunitats autònomes afectades, els mecanis-
mes de co�aboració oportuns.

4. Els òrgans competents de les comunitats
autònomes han d’adoptar les mesures necessàries
per tenir en compte els resultats de les inspeccions
i dels controls efectuats que s’estableixin en l’in-
forme definitiu.»

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret té el caràcter de normativa bàsica
estatal i es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència sobre bases i coordinació de la plani-
ficació general de l’activitat econòmica i sobre bases
i coordinació general de la sanitat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

9096 REIAL DECRET 507/2001, d’11 de maig, pel
qual es modifica el Reglament sobre notifi-
cació de substàncies noves i classificació,
envasament i etiquetatge de substàncies peri-
lloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de
10 de març. («BOE» 114, de 12-5-2001.)

El Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual
s’aprova el Reglament sobre notificació de substàncies
noves i classificació, envasament i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, va incorporar al dret intern, entre
altres, la Directiva 92/32/CEE del Consell, de 30 d’abril,
per la qual es modifica per setena vegada la Directiva
del Consell 67/548/CEE, relativa a l’aproximació de les
disposicions legals, reglamentàries i administratives en
matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de subs-
tàncies perilloses, així com la Directiva 93/90/CEE de
la Comissió, de 29 d’octubre, que la desplega, pel que
fa a una llista de substàncies exemptes del procediment
de notificació de substàncies noves de la Directiva
92/32/CEE esmentada.

Recentment s’ha publicat la Directiva 2000/21/CE
de la Comissió, de 25 d’abril, que substitueix la Directiva
93/90/CEE, que ha quedat derogada.

Escau, per tant, incorporar al nostre ordenament jurí-
dic els preceptes que conté la Directiva 2000/21, que
com que afecta l’articulat del Reglament sobre notificació
de substàncies noves i classificació, envasament i eti-


