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Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han
de dictar les disposicions necessàries i establir els ter-
minis per a l’execució del que estableix aquest Reial
decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de setembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

17809 REIAL DECRET 1126/2003, de 5 de setem-
bre, pel qual s’estableixen les regles generals
d’utilització de les indicacions geogràfiques i
de la menció tradicional «vi de la terra»
en la designació dels vins. («BOE» 228,
de 23-9-2003.)

Segons el Reial decret 409/2001, de 20 d’abril, pel
qual s’estableixen les regles generals d’utilització d’in-
dicacions geogràfiques en la designació de vins de taula,
la menció tradicional «vi de la terra» ha estat reservada
a Espanya a vins de taula que compleixin determinats
requisits. Tanmateix, l’article 13.3 de la Llei 24/2003,
de 10 de juliol, de la vinya i del vi, preveu que, en el
marc de la normativa comunitària, aquesta menció es
pugui aplicar a altres tipus de vins diferents dels vins
de taula.

L’annex I del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del
Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix
l’organització comuna del mercat vitivinícola, defineix els
diferents tipus de vi, a més del vi de taula; entre ells,
els vins de licor, els vins d’agulla i els vins de raïm
sobremadurat.

El Reglament (CE) núm. 753/2002 de la Comissió,
de 29 d’abril de 2002, que fixa determinades dispo-
sicions aplicables del Reglament (CE) núm. 1493/1999
del Consell, respecte a la designació, denominació, pre-
sentació i protecció de determinats productes vitiviní-
coles, ofereix la possibilitat d’aplicar el règim d’indica-
cions geogràfiques, acompanyades d’una menció tradi-
cional específica, no solament als vins de taula, sinó
també a altres categories de vins.

Amb aquests antecedents es considera convenient
utilitzar també la menció tradicional específica «vi de
la terra» per a les categories de «vi d’agulla», «vi de
licor» i «vi de raïm sobremadurat».

D’altra banda, l’article 51 del Reglament (CE) núm.
1493/1999 autoritza els estats membres per establir
les regles d’utilització d’indicacions geogràfiques en la
designació de vins de taula. Així mateix, l’apartat A.2.b)
de l’annex VII del mateix reglament preveu que el vi
de taula amb indicació geogràfica ha d’anar acompanyat

únicament pel nom d’una unitat geogràfica i que s’ha
de qualificar de «vi de la terra».

A més, per a aquesta categoria de vins és aplicable
l’article 28 del Reglament (CE) núm. 753/2002, que
disposa els aspectes mínims que han de preveure les
normes estatals d’utilització de la menció «vi de la terra».

Els canvis normatius produïts, tant en l’àmbit intern,
amb l’aprovació de la Llei 24/2003, com els inclosos
al Reglament (CE) núm. 753/2002, aconsellen adaptar
i posar al dia la legislació en la matèria. Tot això fa con-
venient l’adaptació del Reial decret 409/2001 a la Llei
24/2003 i a la recent normativa comunitària, mitjançant
aquesta norma, que el substitueix.

Per elaborar-la s’han consultat les comunitats autò-
nomes i els sectors afectats.

En virtut d’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 prèvia deliberació del Consell de Ministres en
la reunió del dia 5 de setembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret regula l’ús de la menció tra-
dicional «vi de la terra» associat a un nom geogràfic
en la designació dels vins de taula, dels vins d’agulla,
dels vins de licor i dels vins de raïm sobremadurat, ela-
borats a Espanya, de conformitat amb el que disposa
el Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, de 17
de maig de 1999, que estableix l’organització comu-
na del mercat vitivinícola, i el Reglament (CE) núm.
753/2002 de la Comissió, de 29 d’abril de 2002, que
fixa determinades disposicions aplicables del Reglament
(CE) núm. 1493/1999 del Consell, respecte a la desig-
nació, denominació, presentació i protecció de determi-
nats productes vitivinícoles.

2. Així mateix, estableix els requisits i regula el pro-
cediment per al reconeixement de les esmentades men-
cions quan la competència correspongui al Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació.

3. La menció tradicional «vi de la terra» queda reser-
vada als vins que compleixin els requisits que fixa aquest
Reial decret.

Article 2. Requisits per a la utilització de la menció
tradicional «vi de la terra» acompanyada d’una indi-
cació geogràfica.

1. En la regulació de les indicacions geogràfiques
dels productes que esmenta l’article 1 s’han de tenir
en compte, almenys, els aspectes següents:

a) Categoria o categories de vi als quals és aplicable
la menció.

b) Nom de la indicació geogràfica que s’ha d’uti-
litzar.

c) Delimitació precisa de l’àrea geogràfica compresa.
d) Indicació de les varietats de vinya aptes.
e) La graduació alcohòlica volumètrica natural míni-

ma dels diferents tipus de vi amb dret a la menció.
f) Una apreciació o una indicació de les caracte-

rístiques organolèptiques.
g) S’ha d’assenyalar el sistema de control aplicable

als vins, que ha de realitzar un organisme públic o privat.

2. La utilització d’una indicació geogràfica per desig-
nar vins resultants d’una mescla de vins procedent de
raïm collit en àrees de producció diferents s’admet si
el 85 per cent, com a mínim, del vi procedeix de l’àrea
de producció de la qual porta el nom.
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Les administracions competents poden supeditar la uti-
lització d’una indicació geogràfica per designar un vi dels
que assenyala l’article 1 al fet que sigui obtingut ínte-
grament a partir de determinades varietats designades
expressament i d’acord amb la classificació vigent de varie-
tats de vinya per unitats administratives i que procedeixi
exclusivament del territori del qual porti el nom.

Article 3. Administracions competents.

1. Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació establir els requisits que esmenta l’article 2
quan l’àrea geogràfica corresponent a aquesta indicació
ultrapassi l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma.

2. Correspon a les comunitats autònomes establir
els requisits que esmenta l’article 2 quan l’àrea geogrà-
fica corresponent a la indicació estigui inclosa íntegra-
ment al seu territori.

Article 4. Procediment per al reconeixement.

1. El procediment per reconèixer un «vi de la terra»
és el que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei
24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi.

2. S’ha d’assegurar l’audiència de tots els operadors
que resultin afectats pel reconeixement.

3. El reconeixement que afecti el territori de dues
o més comunitats autònomes exigeix, en tot cas, un
informe previ de les respectives administracions de les
comunitats autònomes afectades.

Article 5. Requisits per a la regulació d’indicacions geo-
gràfiques pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació.

1. A més dels requisits que preveu l’article 2, la
regulació de les indicacions geogràfiques que aprovi el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de con-
tenir els punts següents:

a) Per als vins de taula i vins d’agulla amb indicació
geogràfica:

1r Els continguts màxims en anhídrid sulfurós total
d’aquests vins amb dret a la menció «vi de la terra»
disposats per al consum que tinguin un nivell en sucres
residuals inferior a cinc grams per litre són els següents:
200 mi�igrams per litre, per als vins blancs i rosats,
i 150 mi�igrams per litre per als vins negres.

Si els vins tenen més de cinc grams de sucres resi-
duals per litre, els límits són els següents: 250 mi�igrams
per litre, per als vins blancs i rosats, i 200 mi�igrams
per litre per als vins negres.

2n L’acidesa volàtil d’aquests vins disposats per al
consum no ha de ser superior a 0,8 grams per litre,
expressada en àcid acètic, llevat dels que hagin estat
sotmesos a algun procés d’envelliment, cas en què el
límit no és superior a 1 gram per litre, sempre que la
graduació alcohòlica sigui igual o inferior a 10 graus.
Per als vins amb envelliment, de més graduació, aquest
límit d’acidesa volàtil s’incrementa en 0,06 grams per
cada grau d’alcohol que passi dels 10 graus.

b) Per als vins de licor amb indicació geogràfica:
els continguts màxims en anhídrid sulfurós total d’a-
quests vins amb dret a la menció «vi de la terra» disposats
per al consum són: per als que tinguin un nivell en sucres
residuals inferior a cinc grams per litre, 140 mi�igrams
per litre, i per als que tinguin un nivell en sucres residuals
superior a cinc grams per litre, 190 mi�igrams per litre.

c) Per als vins de raïm sobremadurat amb indicació
geogràfica: els continguts màxims en anhídrid sulfurós
total d’aquests vins amb dret a la menció «vi de la terra»

disposats per al consum que tinguin un nivell en sucres
residuals inferior a cinc grams per litre són els següents:
200 mi�igrams per litre, per als vins blancs i rosats,
i 150 mi�igrams per litre per als vins negres.

2. En tots els casos s’ha d’assenyalar la referència
a l’organisme de certificació, que ha de ser autoritzat,
per a cada cas, pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació.

Article 6. Deure de co�aboració.

1. Una vegada aprovat el «vi de la terra», les comu-
nitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, en el termini d’un mes des
de la publicació, una certificació de les disposicions mit-
jançant les quals l’han reconegut, per a la publicació
en el termini de tres mesos en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», a l’efecte de la seva protecció nacional, comu-
nitària i internacional.

2. Si en aquell mateix termini el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació aprecia l’existència de
motius d’i�egalitat, ha de deixar en suspens la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i procedir a la impugnació
davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. En compliment de la normativa comunitària, el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de comu-
nicar a la Comissió de la Unió Europea l’aprovació de
la regulació dels vins de la terra.

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

Els vins amb indicació geogràfica elaborats abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret de conformitat
amb la normativa llavors vigent es poden continuar
comercialitzant fins que s’acabin les existències.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 409/2001, de 20 d’a-
bril, pel qual s’estableixen les regles generals d’utilització
d’indicacions geogràfiques en la designació de vins de
taula.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva sobre bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti
les disposicions i adopti les mesures necessàries per al
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de setembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE


