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El Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix 
l’organització comuna del mercat vitivinícola, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 
1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen 
els reglaments (CEE) núm. 2392/86 i (CE) núm. 1493/1999, juntament amb el Reglament 
(CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel qual s’estableixen normes 
de desplegament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, pel qual s’estableix 
l’organització comuna del mercat vitivinícola, pel que fa als programes de suport, el comerç 
amb països tercers, el potencial productiu i els controls en el sector vitivinícola, han suposat 
importants modificacions en matèria de potencial vitícola de les que estableix la normativa 
anterior mitjançant el Reglament (CE) núm. 1493/1999, de 17 de març, pel qual s’estableix 
l’organització comuna del mercat vitivinícola.

La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, va establir definicions i regulacions 
sobre plantacions i drets de replantació, autoritzacions, transferències de drets, varietats, 
arrencada de vinyes, regatge de la vinya, règim d’infraccions i sancions i altres mesures 
complementàries que s’han d’aplicar, sense perjudici del  que estableixi la normativa 
comunitària.

El present Reial decret recull el conjunt de disposicions que regulen el potencial de 
producció vitícola i que tenen per objectiu contribuir a l’ordenació de la vinya espanyola i a 
la millora de la competitivitat dels vins espanyols.

Aquest Reial decret regula els aspectes relatius a plantacions i replantacions de vinya, 
superfícies il·legals de vinya, règim d’abandó de vinya, varietats de vinya i les reserves de 
drets de plantació de vinya.

En matèria de drets de noves plantacions de vinya, s’estableix la metodologia per a la 
concessió de drets de plantació destinats a experimentació vitícola, conreu de plantes 
mares d’empelts i les superfícies que estan afectades per concentració parcel·lària o per 
expropiacions per causa d’utilitat pública, i per a les quals la normativa comunitària permet 
que es concedeixin per part dels estats membres.

Quant als drets de replantació, es desplega el procediment de transferència de drets 
de replantació de vinya entre diferents explotacions i es preveu al seu torn la transferència 
de drets de replantació entre una explotació i una reserva regional de drets. El Reial decret 
fixa els requisits que han de complir els adquirents, així com els supòsits en què les 
administracions autonòmiques exerceixen la seva competència per autoritzar la 
transferència dels drets de replantació, i s’estableix el procediment per als casos en els 
quals l’Administració General de l’Estat és la competent per autoritzar aquesta 
transferència.

El Reial decret desplega el procediment per a l’aplicació al nostre país del règim 
d’abandó de vinya i estableix els requisits que han de complir les superfícies de vinya per 
poder-se beneficiar de la mesura, així com les primes que s’han de percebre i que són 
funció del rendiment de les explotacions. Aquest és calcula tenint en compte les dades que 
contenen les declaracions de collita o de producció. A més, s’estableixen els criteris de 
priorització que s’han de tenir en compte per als casos en què les primes sol·licitades per 
a l’arrencada de vinya siguin superiors a l’import que al seu moment assigni al nostre país 
la Comissió Europea.

El Reial decret també inclou el procediment que s’ha de seguir per a la classificació de 
varietats de vinya per a vinificació que al seu torn es classifiquen en recomanades i 
autoritzades depenent de la seva aptitud qualitativa.

12387 REIAL DECRET 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de 
producció vitícola.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ

I.  DISPOSICIONS GENERALS
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Per acabar, es regula la Reserva nacional de drets de plantació de vinya, i es preveu 
la creació de reserves regionals de drets per millorar la gestió del potencial vitícola, que les 
comunitats autònomes han constituït o puguin constituir, quan l’inventari vitícola estigui 
executat.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant reial decret atès 
que es tracta d’una matèria de caràcter marcadament tècnic, íntimament lligada al 
desplegament de la normativa comunitària.

Finalment, es deroga el Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, pel qual es regula el 
potencial de producció vitícola, i el Reial decret 196/2002, de 15 de febrer, pel qual es 
regula l’establiment de reserves de drets de plantació de vinya.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes, 
així com les entitats més representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de ministres, en la reunió del 
dia 18 de juliol de 2008,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Per aquest Reial decret s’estableix la normativa bàsica en matèria de potencial 
vitivinícola necessària per al desplegament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, 
de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, es 
modifiquen els reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm. 
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 2392/86 i (CE) 
núm. 1493/1999, així com del Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de 
juny de 2008, pel qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 
479/2008 del Consell, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, pel 
que fa als programes de suport, el comerç amb països tercers, el potencial productiu i els 
controls en el sector vitivinícola, dins el marc que en el nostre ordenament jurídic ha 
establert la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi.

2. Les disposicions que conté aquest Reial decret relatives a plantacions, plantacions 
il·legals de vinya, regularització de superfícies de vinya, règim d’abandó de vinya, varietats 
de vinya i reserves de drets de plantació de vinya, només són aplicables a la vinya destinada 
a la producció de raïm de vinificació.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aplicació d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) «Titular de la vinya»: és la persona física o jurídica, o agrupació de persones 

físiques o jurídiques, amb independència de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus 
membres, que té els drets de plantació o replantació sobre el conreu, o bé com a 
conseqüència d’un dret de propietat, o bé perquè tingui atribuït un dret de disposició sobre 
el conreu. En tot cas, s’ha de justificar el dret per realitzar l’arrencada o el consentiment 
exprés del propietari i/o del conreador, quan aquests no siguin el titular de la superfície 
afectada per l’arrencada.

b) «Propietari»: és la persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o 
jurídiques, amb independència de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, 
que té el títol de propietat sobre la parcel·la on hi ha la vinya.
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c) «Conreador» o «explotador»: és la persona que obté el producte anual de la vinya 
o bé perquè n’és el propietari o bé perquè té atribuït un dret d’ús sobre la vinya.

d) «Parcel·la de vinya»: és la superfície contínua de terreny on un sol explotador 
conrea la vinya.

e) «Explotació»: el conjunt de parcel·les de vinya administrades per una persona 
física o jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, amb independència de la 
forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, i que està en el territori espanyol.

f) «Arrencada»: és l’eliminació total de totes les soques que estiguin en una superfície 
plantada de vinya. Aquesta arrencada inclou l’eliminació tant del portaempelts com de la 
part aèria de la planta.

g) «Dret de replantació»: és el dret a plantar vinyes en una superfície equivalent en 
conreu pur a aquella en què s’hagin arrencat vinyes o hagin de ser arrencades en els 
termes que estableix el Reglament (CE) núm. 479/2008.

CAPÍTOL II

Plantacions i replantacions de vinya

Article 3. Noves plantacions.

1. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí pot efectuar una distribució de 
drets disponibles per a noves plantacions entre les comunitats autònomes, en funció de 
criteris objectius i de les sol·licituds presentades pels interessats, en els casos següents:

a) Experimentació vitícola. Aquests drets de plantació només són vàlids durant el 
període d’experimentació i els productes elaborats amb raïm procedent d’aquestes superfícies 
no es poden comercialitzar durant aquest període. Transcorregut el període, perquè les 
superfícies esmentades es puguin destinar a l’elaboració de vi destinat a la comercialització, 
el titular ha d’aportar drets de replantació o de plantació, o bé arrencar aquestes superfícies. 
Les despeses de l’arrencada les ha de sufragar el titular. Fins que les vinyes siguin arrencades, 
els productes elaborats amb raïm procedent d’aquestes superfícies només es poden posar 
en circulació amb destinació a les destil·leries i no se’n pot obtenir alcohol amb un grau 
alcohòlic volumètric adquirit inferior o igual al 80 per cent vol.

b) Conreu de vinyes mares d’empelts. Aquests drets de plantació només són vàlids 
durant el període de producció de vinyes mares d’empelts, i el raïm procedent d’aquestes 
vinyes no s’ha de recol·lectar o, en cas que es recol·lecti, s’ha de destruir. Transcorregut el 
període, perquè la superfície esmentada es pugui destinar a l’elaboració de vi destinat a la 
comercialització, el titular ha d’aportar drets de replantació o de plantació, o bé arrencar 
aquestes superfícies. Les despeses de l’arrencada les ha de sufragar el titular. Fins que les 
vinyes siguin arrencades els productes elaborats amb raïm procedent d’aquestes superfícies 
només es poden posar en circulació amb destinació a les destil·leries i no se’n pot obtenir 
alcohol amb un grau alcohòlic volumètric adquirit inferior o igual al 80 per cent vol.

c) Superfícies destinades a plantacions en el marc de mesures de concentració 
parcel·lària o mesures d’expropiació per causa d’utilitat pública.

2. Per poder sol·licitar els drets a què es refereix aquest article, els sol·licitants han 
de tenir regularitzada la totalitat de la seva vinya, de conformitat amb la normativa vitícola 
vigent.

3. Els drets de nova plantació s’han d’utilitzar abans que finalitzi la segona campanya 
següent a aquella en què els hagin concedit les comunitats autònomes.

Article 4. Drets de replantació.

1. Els drets de replantació s’han d’utilitzar abans que finalitzi la vuitena campanya 
següent a aquella durant la qual s’hagin concedit.
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En cas que els drets siguin adquirits per transferència, s’han d’utilitzar abans que 
finalitzi la segona campanya següent a la de l’autorització de la transferència sense que, 
en cap cas, es pugui superar el termini que estableix el paràgraf anterior.

2. Les comunitats autònomes poden concedir drets de replantació anticipada per 
plantar en una superfície determinada als titulars que presentin un compromís escrit que 
procediran a fer l’arrencada en una superfície plantada de vinya equivalent, abans que 
finalitzi la segona campanya posterior a la plantació de la superfície. Aquest compromís 
s’ha d’acompanyar d’un aval bancari. Les comunitats autònomes han d’establir l’import de 
l’aval, que ha de tenir en compte el valor de la nova plantació a realitzar i el dret de 
replantació. L’incompliment de l’obligació d’arrencada en el termini assenyalat comporta 
l’execució de l’aval, així com la sanció que correspongui, tot això sense perjudici de la 
possible imposició de multes coercitives fins que l’arrencada es produeixi, o bé mitjançant 
l’execució subsidiària de l’obligació d’arrencada per part de l’Administració competent.

Article 5. Transferències de drets de replantació.

1. Els drets de replantació s’han d’exercir dins de la parcel·la per a la qual es 
concedeixin o en l’explotació de la qual procedeixin per arrencada. No obstant això, els 
drets de replantació poden ser objecte de transferència total o parcial, d’acord amb el que 
estableixen l’article 6 de la Llei 23/2004 i el Reglament (CE) núm. 479/2008, en els casos 
següents:

a) Quan els drets es transfereixin per qualsevol negoci jurídic entre vius o per causa 
de mort i únicament quan es transfereixin els drets a una parcel·la destinada a la producció 
de vins amb una denominació d’origen protegida o amb indicacions geogràfiques protegides 
o al conreu de vinyes mares d’empelts.

b) Quan els drets es transfereixin a una reserva regional de drets de plantació amb 
la condició que aquests drets s’utilitzin per plantar vinyes la producció de les quals tingui 
una sortida garantida, d’acord amb els criteris que fixi l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma.

2. La transferència dels drets de replantació, realitzada mitjançant qualsevol negoci 
jurídic entre vius, només és vàlida si s’efectua directament entre el titular de la parcel·la 
que ha generat els drets de replantació i el titular de la parcel·la on es va dur a terme la 
replantació, sense perjudici del que disposi a aquests efectes la regulació de la transferència 
de drets de la reserva.

3. No es poden autoritzar les transferències de drets de replantació anticipada, ni de 
drets provinents d’una transferència o d’una reserva, que no hagin estat utilitzats per qui 
els pretén transmetre.

4. Correspon a les comunitats autònomes autoritzar la transferència de drets entre 
titulars de parcel·les que estiguin situades dins el seu territori. Correspon al Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí autoritzar la transferència de drets entre parcel·les que 
estiguin situades en diferents comunitats autònomes i transferències de drets de replantació 
entre una parcel·la i una reserva que estiguin situades en diferents comunitats 
autònomes.

5. En el cas que la transferència de drets afecti una denominació d’origen protegida 
que abasti el territori de diverses comunitats autònomes, s’han de tenir en consideració les 
regles següents:

a) Quan les parcel·les de l’adquirent i del cedent pertanyin a la mateixa comunitat 
autònoma i estiguin situades dins de la mateixa denominació d’origen protegida, 
l’autorització de la transferència correspon a la comunitat autònoma.

b) Quan les parcel·les de l’adquirent i del cedent pertanyin a diferents comunitats 
autònomes de les incloses en la denominació d’origen protegida, l’autorització de la 
transferència correspon al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

c) Quan la transferència de drets pretesa suposi la sortida o entrada de drets en la 
denominació d’origen protegida que abasti el territori de diverses comunitats autònomes, 
correspon l’autorització al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, tant si l’operació 
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fa referència al territori d’una de sola de les comunitats autònomes afectades com si es 
tracta de transferències de drets entre titulars de parcel·les de diferents comunitats 
autònomes.

6. No es considera transferència la cessió de drets de replantació entre dues parcel·les 
del mateix titular. No obstant això, als efectes d’aquest Reial decret, si les parcel·les estan 
situades en diferents comunitats autònomes, o una d’aquestes en una denominació 
d’origen protegida que abasti el territori de diverses comunitats autònomes, és necessària 
l’autorització del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, com a requisit previ a 
l’autorització de la plantació per la comunitat autònoma corresponent. És aplicable a aquest 
cas el que disposa l’article 6.3.

Article 6. Requisits per a la sol·licitud de transferències de drets.

1. Per sol·licitar transferències de drets de replantació, s’han de complir les condicions 
següents:

a) L’adquirent i el cedent han de tenir regularitzada la totalitat de la seva vinya, de 
conformitat amb la normativa vitícola vigent.

b) L’adquirent no ha d’haver transferit drets de replantació, ni haver-se beneficiat 
d’una prima d’abandó, durant la campanya en curs o en alguna de les cinc campanyes 
precedents.

2. Les plantacions a efectuar amb drets de replantació han de complir la normativa 
reguladora específica de la denominació d’origen protegida corresponent o tenir dret a 
comercialitzar el vi produït amb una indicació geogràfica protegida.

3. Les transferències de drets no poden en cap cas suposar un increment del potencial 
productiu vitícola. Si el rendiment de la parcel·la a plantar supera en més del cinc per cent 
el rendiment de la parcel·la d’arrencada, s’ha d’efectuar l’ajust corresponent.

A aquests efectes, s’han de tenir en compte els rendiments mitjans que figuren a 
l’annex I. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’actualitzar, quan correspongui, 
aquests rendiments mitjans i abans del començament de la campanya vitivinícola, d’acord 
amb les comunicacions rebudes per les comunitats autònomes.

No obstant això, el cedent pot presentar un certificat de la comunitat autònoma 
competent que acrediti rendiments diferents als que figuren a l’esmentat annex, cas en 
què es poden tenir en compte als efectes de fer l’ajust oportú.

Article 7. Equilibri territorial.

1. Amb caràcter general, les administracions públiques competents no poden 
autoritzar cap transferència de drets quan aquesta transferència pugui produir desequilibris 
rellevants en l’ordenació territorial del sector vitícola.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén que es poden produir 
desequilibris rellevants en l’ordenació territorial del sector vitícola nacional quan el saldo 
d’hectàrees transferides en una comunitat autònoma en una mateixa campanya superi el 
0,4 per cent de la seva superfície total de vinya de raïm destinada a vinificació.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, quan circumstàncies extraordinàries 
i imprevistes de tipus socioeconòmic o mediambiental ho aconsellin, a proposta motivada 
de la comunitat autònoma, pot denegar l’autorització de la transferència de drets de 
replantació d’una determinada zona vitivinícola quan aquesta transferència pugui produir 
riscos greus de desequilibri en la dita zona.

Article 8. Tramitació de les transferències de drets l’autorització dels quals correspon al 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

1. Les sol·licituds de transferències de drets, adreçades al director general de 
Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, les han 
de presentar els qui pretenguin adquirir-los davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma on radiqui la parcel·la on s’hagi d’efectuar la plantació, o en qualsevol dels  llocs 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu comú, abans de l’1 d’abril de 
cada any, de conformitat amb un model que contingui, almenys, les dades que figuren a 
l’annex II, acompanyades de la documentació següent:

a) Certificat expedit per la comunitat autònoma des de la qual s’hagi de transferir el 
dret de replantació, en el qual s’acrediti l’existència dels drets de replantació a transferir, i 
que ha de ser vàlid per a la campanya en què se sol·licita la transferència dels drets de 
replantació.

b) Còpia autenticada del contracte de compravenda, opció de compra o qualsevol 
altre document contractual que serveixi de suport a la transferència entre els viticultors 
cedent i adquirent.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de trametre a la Direcció General 
de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, totes 
les sol·licituds presentades durant la campanya, una vegada revisades i sol·licitada la 
totalitat de la documentació esmentada a l’apartat anterior.

3. La Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, amb l’informe previ de la comunitat autònoma d’on procedeixen 
els drets de replantació, de conformitat amb el que disposa l’article 83.4 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha de dictar 
la resolució corresponent, en què autoritzi o denegui motivadament la transferència 
sol·licitada, i l’ha de notificar als sol·licitants i remetre una còpia de la resolució a les 
comunitats autònomes afectades. Contra la resolució denegatòria els interessats poden 
interposar recurs d’alçada davant el secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua.

Article 9. Autorització de plantacions.

1. Correspon a les comunitats autònomes, en tot cas, l’autorització de les plantacions 
que es duguin a terme en el seu àmbit territorial.

2. No es pot autoritzar una plantació si la superfície a plantar és superior als drets de 
replantació aportats per realitzar-la.

3. Per sol·licitar l’autorització de plantació, s’ha d’aportar la sol·licitud corresponent, 
la documentació requerida per la comunitat autònoma i la justificació de:

a) Existència dels drets de replantació.
b) Justificar el pagament, exempció o no-subjecció a l’impost que sigui aplicable a la 

transmissió dels drets de replantació.
c) La resolució del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí en què autoritza 

aquesta transferència, en els casos en què aquest Ministeri sigui competent per autoritzar 
prèviament la transferència dels drets de replantació.

4. Les comunitats autònomes poden fixar la superfície mínima de les plantacions a 
realitzar amb drets de replantació.

5. Les comunitats autònomes poden exigir que les plantacions es duguin a terme 
exclusivament amb determinades varietats i que les plantes siguin de la categoria 
certificada.

6. Els patrons que s’utilitzin en plantacions o replantacions han de procedir de vivers 
legalment autoritzats.

CAPÍTOL III

Plantacions il·legals de vinya

Article 10. Superfícies plantades de vinya després del 31 d’agost de 1998.

Les superfícies de vinya plantades després del 31 d’agost de 1998 sense un dret de 
replantació les ha d’arrencar el responsable de la plantació il·legal o, si no, el propietari de 
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la parcel·la, sense perjudici del dret del propietari a reclamar el cost de l’arrencada al 
responsable de la plantació il·legal.

Article 11. Regularització de vinya.

1. Les parcel·les de vinya plantades abans de l’1 de setembre de 1998, sense un dret 
de replantació, la producció de les quals només podia ser posada en circulació amb 
destinació a destil·leries continuen sotmeses a aquesta mateixa obligació.

2. Els titulars de plantacions de vinya a què es refereix l’apartat 1 tenen l’obligació de 
regularitzar la situació administrativa de les seves vinyes plantades de manera irregular de 
conformitat amb el procediment que estableix l’article 12.

3. Durant el procediment de regularització, el raïm i els productes elaborats a partir 
de les produccions d’aquestes parcel·les només es poden posar en circulació amb 
destinació a la destil·lació. Els productes resultants no es poden fer servir per elaborar un 
alcohol amb un grau alcohòlic volumètric adquirit igual o inferior al 80 per cent.

Article 12. Procediment de regularització.

1. La sol·licitud de regularització s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma en què radiqui la parcel·la a regularitzar o en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

2. El termini de presentació de sol·licituds de regularització finalitza el 30 de juny de 
2009, i la data límit per resoldre-les és el 31 de desembre de 2009.

3. Tots els viticultors que s’acullin al procediment de regularització a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article 11 han de pagar una compensació per hectàrea de conreu equivalent, 
com a mínim, al doble del valor mitjà que en cada comunitat autònoma té un dret de 
replantació per hectàrea.

4. Les comunitats autònomes han d’establir el valor mitjà del dret de replantació de 
vinya en el seu territori, o parts del seu territori, a què es refereix l’apartat anterior.

Article 13. Superfícies no regularitzades.

Totes les plantacions que no hagin estat regularitzades abans de l’1 de gener de 2010 
les ha d’arrencar el responsable de la plantació il·legal o, si no, el propietari de la parcel·la, 
sense perjudici del dret del propietari de la parcel·la a reclamar el cost de l’arrencada al 
responsable de la plantació il·legal.

Article 14. Règim sancionador.

1. Si les superfícies plantades de vinya després del 31 d’agost de 1998 a què fa 
referència l’article 10 s’arrenquen en un termini inferior a dos mesos a comptar de la 
notificació que l’Administració faci a aquest efecte, la infracció es considera lleu segons el 
que preveu l’article 38.1.n) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi. En tot cas 
el propietari de la parcel·la pot reclamar l’import de la multa amb què pot ser sancionat el 
responsable de la plantació il·legal.

2. Si, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació que l’Administració faci 
a aquest efecte, el responsable de la plantació il·legal o, si no, el propietari de la parcel·la 
on hi ha la plantació il·legal no executa l’obligació d’arrencada a què es refereix l’article 10, 
la infracció es considera greu segons el que preveu l’article 39.1.m) de la Llei 24/2003, de 
10 de juliol, de la vinya i del vi. En tot cas el propietari de la parcel·la pot reclamar l’import 
de la multa al responsable de la plantació il·legal.

Així mateix, s’imposaran multes coercitives per primera vegada l’1 de gener de 2009 i 
després cada 12 mesos fins que es produeixi l’arrencada.

3. Si les superfícies de vinya plantades il·legalment abans de l’1 de setembre de 
1998, a què es refereixen els articles 11 a 13, no s’han regularitzat el 31 de desembre de 
2009 i no s’han arrencat, s’imposaran les corresponents sancions lleus o greus, d’acord 
amb els criteris que assenyalen els apartats 1 i 2 d’aquest article.
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Així mateix, s’imposaran multes coercitives per primera vegada l’1 de juliol de 2010 i, 
posteriorment, cada 12 mesos fins que es produeixi l’arrencada.

4. En cas d’incompliment de l’obligació d’arrencada, es pot optar per executar 
subsidiàriament aquesta operació, i les despeses de l’arrencada seran a càrrec de l’obligat, 
d’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 43.3 de la Llei 24/2003, de 10 
de juliol.

Article 15. Destinació dels productes de les parcel·les objecte de l’arrencada i control.

1. Fins que s’efectuï l’arrencada que preveuen els articles 10 i 13, el raïm i els 
productes elaborats a partir de les produccions de les parcel·les esmentades només es 
poden posar en circulació amb destinació a la destil·lació, i les despeses d’aquesta 
destil·lació són a càrrec del productor. Els productes resultants de la destil·lació no es 
poden fer servir per elaborar alcohol amb un grau alcohòlic volumètric adquirit igual o 
inferior al 80 per cent.

2. Els productors als quals fa referència l’apartat anterior han de presentar davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, abans del final de cada campanya, les proves 
de la destil·lació de les produccions. En cas que no es presenti aquesta prova en el termini 
establert, les comunitats autònomes han d’imposar una sanció que es calcula en funció del 
valor de les produccions.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’òrgan competent de les comunitats 
autònomes, abans del 31 de maig de cada any i en qualsevol cas per a la collita següent, 
pot autoritzar, individualment i a petició del productor, que es permeti la destrucció de la 
producció de les parcel·les abans de la maduració del raïm, o que aquesta producció es 
destini al consum familiar si la mida de la superfície total que s’ha d’arrencar és inferior a 
0,1 hectàrea.

Els productors als quals se’ls ha autoritzat a destruir la producció a què fan referència 
els apartats anteriors, abans del 30 de juny d’aquest mateix any, han de destruir la producció 
d’aquestes parcel·les. A partir d’aquesta data, les comunitats autònomes han d’efectuar els 
controls sobre el terreny, i abans del 31 de juliol, per verificar que la collita esmentada ha 
estat destruïda.

3. Les comunitats autònomes han d’establir els sistemes de control adequats per 
evitar que es comercialitzin les produccions d’aquestes plantacions il·legals.

Article 16. Comunicacions.

1. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 de febrer de cada any, i referida a la campanya vitícola precedent, 
la informació que contenen els annexos III i IV. No obstant això, per a la primera comunicació 
abans de l’1 de febrer de 2009 les dades han de fer referència al període entre l’1 d’agost 
de 2008 i el 31 de desembre de 2008.

2. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 de febrer de cada any, i referida a la campanya vitícola precedent 
la informació que conté l’annex V. No obstant això, per a la primera comunicació abans de 
l’1 de febrer de 2011 les dades han de fer referència al període entre l’1 de gener de 2010 
i el 31 de juliol de 2010.

3. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 de febrer de 2009, la informació que contenen els annexos VI, 
VII i VIII.

4. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 de febrer de 2010, la informació que conté l’annex IX.
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CAPÍTOL IV

Règim d’abandó de vinya

Article 17. Àmbit d’aplicació.

1. Els titulars de vinya de raïm per a vinificació es poden acollir al règim d’abandó del 
conreu de la vinya d’acord amb el que disposa el capítol III del títol V del Reglament (CE) 
núm. 479/2008.

2. El règim d’abandó de vinya s’aplica des de la campanya vitivinícola 2008/2009 a 
la 2010/2011, totes dues inclusivament.

3. Als efectes d’aplicació del present capítol, s’entén per superfície vitícola la superfície 
que es vol arrencar dins el règim d’abandó de vinya i que pot ser part d’una parcel·la de 
vinya, o de diverses parcel·les de vinya.

4. En els casos en què el titular de la vinya no sigui el propietari de les superfícies que 
es volen arrencar, es necessita una autorització del propietari i, si s’escau, del conreador 
perquè el titular de la vinya es pugui acollir al règim d’abandó de vinya.

Article 18. Requisits d’admissibilitat.

1. Les superfícies que es vulguin acollir al règim d’abandó de la vinya, han de complir 
els requisits següents:

a) No haver rebut ajudes comunitàries ni nacionals per a mesures de reestructuració 
i reconversió en les deu campanyes vitícoles anteriors a la sol·licitud d’arrencada.

b) No haver rebut ajudes comunitàries en virtut de qualsevol organització comuna del 
mercat, ni cap pagament directe en virtut del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell 
de 29 de setembre de 2003, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als 
règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats 
règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen diversos reglaments, en les últimes 
cinc campanyes vitícoles anteriors a la sol·licitud d’arrencada.

c) Estar cuidades.

Les comunitats autònomes han de comprovar aquest requisit sobre el terreny.
Les comunitats autònomes que tinguin informació actualitzada que permeti comprovar 

el compliment del requisit c) per a unes determinades superfícies poden efectuar el control 
sobre el terreny al qual fa referència el paràgraf anterior sobre el cinc per cent d’aquestes 
superfícies. Si després de fer el control sobre el terreny es veu que hi ha discrepàncies 
significatives, s’han d’incrementar els controls sobre el terreny de manera apropiada durant 
l’any en qüestió i el següent.

El titular ha d’haver presentat la declaració de collita d’acord amb el Reglament (CE) 
núm. 1282/2001 de la Comissió de 28 de juny de 2001, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell, pel que fa a la recopilació 
d’informació per al coneixement dels productes i el seguiment del mercat en el sector 
vitivinícola, i que modifica el Reglament (CE) núm. 1623/2000, per a les campanyes 
2006/2007 i 2007/2008, així com les tres declaracions de collita anteriors a la campanya 
en què es dugui a terme l’arrencada.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan el titular de les superfícies no hagi 
efectuat la declaració de collita perquè no hi està obligat en virtut de la legislació vigent, 
s’ha de tenir en compte, per a cada explotació i per al mateix període a què es refereix el 
paràgraf anterior, la declaració de producció del celler o cooperativa a què hagin lliurat la 
producció d’acord amb l’apartat 3 de l’article 1 del Reial decret 1227/2001, de 8 de 
novembre, sobre declaracions d’existències, collita de raïm i producció, del sector 
vitivinícola.

En els casos en què per motius plenament justificats no hi hagi ni declaracions de 
collita ni de producció, les comunitats autònomes poden admetre altres mitjans que 
justifiquin que la vinya estava conreada.
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d) Tenir una mida mínima, mesurada en superfície contínua, d’almenys 0,1 hectàrees. 
No obstant això, les comunitats autònomes poden fixar aquesta mida mínima en 0,3 
hectàrees si la mida mitjana de les explotacions en el seu territori és superior a 1 
hectàrea.

e) No haver estat plantada amb un dret de plantació concedit en virtut de l’article 3 
del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del Consell de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix 
l’organització comuna del mercat vitivinícola.

f) Estar inscrites en el Registre vitícola a nom del titular un temps mínim d’un any 
abans de l’1 d’agost de l’any anterior al que es presenti la sol·licitud d’arrencada de la 
vinya.

g) Complir els altres requisits que exigeix l’article 100 del Reglament (CE) núm. 
479/2008.

2. No es poden acollir al règim d’abandó de vinya els titulars que contravinguin la 
normativa vigent en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de 
la seva explotació fins que es produeixi la regularització.

Article 19. Primes.

1. La prima a pagar per la superfície arrencada és la que preveu l’annex X i que 
resulti de la que es concreti en funció del rendiment històric de l’explotació.

2. Per al càlcul del rendiment històric a què fa referència l’apartat anterior, s’ha de 
tenir en compte el rendiment mitjà de les declaracions de collita de les campanyes 
2003/2004 a 2007/2008 de l’explotació on hi ha la superfície que s’ha d’arrencar, i s’han 
d’eliminar les campanyes de producció més alta i més baixa. Les comunitats autònomes 
poden establir que per a les explotacions vitícoles del seu territori el rendiment històric es 
pugui calcular per a cada una de les superfícies que es volen beneficiar de la prima, o per 
tipus de producció, si es tenen les dades necessàries al llarg del període de referència.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan no s’hagi efectuat la declaració de 
collita perquè no s’està obligat a fer-ho en virtut de la legislació vigent, les comunitats 
autònomes poden tenir en compte per al mateix període el rendiment previst a la declaració 
de producció del celler o cooperativa a la qual s’hagi lliurat la producció, i a la que fa 
referència l’apartat 3 de l’article 1 del Reial decret 1227/2001, de 8 de novembre, per a tots 
i cadascun dels titulars que hagin lliurat el seu raïm al celler esmentat. En aquest cas, es 
pot perdre el rendiment mitjà per categoria de vi, si aquesta dada està disponible.

En cas que no es tingui alguna de les declaracions a què fan referència els paràgrafs 
anteriors, i sempre que hi hagi raons justificades i degudament verificades, a més de les 
que preveu l’apartat 3 del present article, per determinar la prima es poden tenir en compte 
els rendiments històrics de la comunitat autònoma concernent.

3. En els casos en què per causes de força major o circumstàncies excepcionals la 
producció de l’explotació hagi estat afectada en més d’un any durant el període de 
referència, només s’han de tenir en compte per al càlcul del rendiment de l’explotació, que 
preveu l’apartat 2 del present article, aquells anys en què la collita no es va veure afectada 
per causes de força major o circumstàncies excepcionals.

S’entén per causa de força major el que disposa l’apartat 4 de l’article 40 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre de 2003, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola 
comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen 
diversos reglaments.

4. Per al càlcul de la prima, les comunitats autònomes han d’efectuar el consegüent 
mesurament de les superfícies elegibles seguint el mètode que estableix l’article 28 del 
present Reial decret. No obstant això i sempre que la superfície a arrencar es pugui 
identificar clarament en el Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, d’ara 
endavant SIGPAC, es pot realitzar el mesurament en gabinet amb les eines disponibles.

5. En els casos en què se sol·liciti l’arrencada de la totalitat de la superfície de la 
vinya per a la vinificació de l’explotació, i la superfície utilitzada per al càlcul del rendiment 
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previst a l’apartat 2 no sigui la mateixa que la resultant d’aplicar l’apartat 4, les comunitats 
autònomes poden recalcular el nou rendiment de la superfície a arrencar.

Article 20. Superfícies exemptes d’aplicació del règim d’abandó.

1. Les comunitats autònomes poden decidir excloure de l’aplicació del règim zones 
de muntanya situades a més de 500 metres d’altitud, o zones d’inclinació elevada on les 
parcel·les tinguin pendents superiors al 25 per cent, o zones on les parcel·les es conreïn 
en terrasses.

2. Les comunitats autònomes poden excloure de l’aplicació del règim d’arrencada de 
vinya les zones en què les arrencades puguin ocasionar efectes desfavorables per al medi 
ambient o el paisatge.

Les zones a què es refereix el paràgraf anterior no poden suposar per a cada comunitat 
autònoma més d’un tres per cent de la superfície de vinya per a vinificació que preveu 
l’annex XI.

3. Quan una comunitat autònoma utilitzi els criteris esmentats en els apartats 
anteriors, ha de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, com a molt tard 
el 10 de juliol de cada any, la informació mínima inclosa en el model establert a l’annex XII 
de les zones excloses, l’extensió de cadascuna, així com un informe motivat que en 
justifiqui l’exclusió.

4. Als productors de les zones que quedin exemptes de l’aplicació del règim se’ls ha 
de donar prioritat quan s’apliquin les mesures de suport que estableix el Reglament (CE) 
núm. 479/2008 sense perjudici, si s’escau, de les preferències i prioritats que estableix la 
Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

5. Cada comunitat autònoma pot decidir la no-acceptació de noves sol·licituds 
d’arrencada quan la superfície arrencada superi el 10 per cent de la superfície de vinya per 
a vinificació de la comunitat autònoma, d’acord amb les superfícies incloses a l’annex XI.

6. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí pot decidir la suspensió de 
presentació de noves sol·licituds d’arrencada quan la superfície arrencada superi el 8 per 
cent de la superfície de vinya per a vinificació a Espanya.

Article 21. Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

1. Els titulars de vinya que es vulguin acollir al règim d’arrencada han de presentar la 
sol·licitud entre l’1 i el 31 de juliol de cada any davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma on hi hagi la superfície que es vol arrencar amb prima o en qualsevol dels llocs 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre.

2. Les sol·licituds s’han de presentar de conformitat amb un model que contingui 
almenys les dades que figuren a l’annex XIII, acompanyades com a mínim de la 
documentació següent:

a) Pla indicatiu de la superfície a arrencar quan aquesta no coincideixi amb un recinte 
complet del SIGPAC.

b) Document que acrediti les causes de força major o circumstàncies excepcionals a 
què es refereix l’apartat 3 de l’article 19.

Si després de la verificació de les dades incloses en una sol·licitud d’arrencada es 
comprova l’existència de dades falses, que en cap cas es puguin considerar errors o 
defectes esmenables, la sol·licitud no es considera admissible per rebre qualsevol ajuda 
del règim d’abandó de vinya, i es considera infracció greu segons el que preveu l’article 
39.1.d) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i se sanciona amb una multa 
de conformitat amb el que estableix l’article 42.2 de la Llei esmentada.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí abans de l’1 d’octubre la informació de totes les sol·licituds 
presentades durant l’any, una vegada comprovades les condicions d’elegibilitat de les 
superfícies a arrencar, en virtut del que disposen les lletres a), b), d), e) f) i g) de l’apartat 
1 de l’article 18 i l’apartat 2 del mateix article d’aquest Reial decret. Per a cada sol·licitud 
s’han de remetre les dades mínimes indicades a la taula 1 de l’annex XIV. D’altra banda, 
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les comunitats autònomes han d’enviar un quadre resum que contingui, almenys, la 
informació del model que preveu la taula 2 de l’annex XIV. Les dades mínimes indicades a 
la taula 1 de l’annex XIV s’han de remetre novament abans del 15 de gener de l’any 
següent al que es presentin les sol·licituds, una vegada s’actualitzin després de la 
comprovació que preveu la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 18.

Article 22. Criteris de prioritat.

En el cas en què el percentatge d’acceptació de sol·licituds que apliqui la Comissió 
Europea sigui inferior al 100 per cent, s’estableix l’ordre de prioritat següent entre les 
sol·licituds:

a) Els titulars que sol·licitin l’arrencada de la totalitat de les superfícies de vinya per a 
vinificació de la seva explotació i tinguin 55 anys complerts en la data en què s’iniciï el 
termini de presentació de la sol·licitud.

b) Els titulars que sol·licitin l’arrencada de la totalitat de les superfícies de vinya de la 
seva explotació i tinguin menys de 55 anys complerts en la data en què s’iniciï el termini de 
presentació de la sol·licitud.

c) Els titulars que tinguin 55 anys complerts en la data en què s’iniciï el termini de 
presentació de la sol·licitud.

d) Els titulars que no estiguin en cap dels supòsits anteriors.

En cas que sigui necessari ordenar les sol·licituds dins de cadascun dels apartats a) i 
b), tenen preferència les sol·licituds que afecten un nombre més petit d’hectàrees. 
Tanmateix, si és necessari ordenar les sol·licituds en els apartats c) i d), tenen preferència 
les sol·licituds que afecten l’arrencada d’un percentatge més alt de vinya de la seva 
explotació. Si persisteix la necessitat d’ordenar les sol·licituds, s’ha d’efectuar l’ordenació 
esmentada prioritzant els titulars més grans.

Article 23. Acceptació de sol·licituds d’arrencada de vinya.

1. Una vegada conegut el percentatge d’acceptació de sol·licituds que estableix la 
Comissió Europea, en virtut de l’article 102.4 del Reglament (CE) núm. 479/2008, el 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, tenint en compte el compliment de les 
prioritats que estableix l’article 22 del present Reial decret ha de comunicar a les comunitats 
autònomes les sol·licituds per a les quals hi ha disponibilitat pressupostària.

2. Les comunitats autònomes han de comunicar als titulars de les superfícies 
l’acceptació de la sol·licitud d’arrencada, una vegada comprovades les condicions 
d’elegibilitat que preveu la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 18, així com la prima que se’ls 
ha de concedir i la data límit fins a la qual es pot fer l’arrencada i que, en tot cas, ha de ser 
abans de l’1 d’abril de l’any següent al que es va presentar la sol·licitud d’arrencada.

3. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans del 20 de febrer de cada any, la informació actualitzada a què fa 
referència l’article 21.3 del present Reial decret, així com un quadre resum de les sol·licituds 
acceptades, que almenys contingui les dades del model que preveu l’annex XV.

Article 24. Arrencada de les vinyes.

1. La comunitat autònoma, a partir de la data a què fa referència l’apartat 2 de l’article 
23, ha de comprovar que l’arrencada de les superfícies s’ha produït mitjançant controls 
sobre el terreny. En els casos en què no s’hagi arrencat la totalitat d’una parcel·la o recinte 
SIGPAC, s’ha de fer un mesurament de la superfície realment arrencada conforme al 
mètode previst a l’article 28.

2. En cas que després del control sobre el terreny es comprovi que el titular ha 
arrencat menys del 85 per cent de la superfície per a la qual es va acceptar la sol·licitud de 
prima d’abandó, no percep cap ajuda del règim d’abandó de vinya, i es considera infracció 
lleu segons el que preveu l’article 38.1.g) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el 
vi, i ha de ser sancionat de conformitat amb el que estableix l’article 42.1 de la Llei 
esmentada.
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3. Les superfícies per a les quals s’ha percebut una prima d’abandó de vinya no 
generen dret de replantació.

4. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 de novembre de cada any i referit a l’any financer FEAGA anterior, 
les dades incloses a l’annex XVI, així com el detall per sol·licitant de les superfícies 
finalment arrencades.

Article 25. Controls.

1. Les actuacions de control s’han de fer segons el que estableixen la normativa 
comunitària aplicable i el present Reial decret.

2. Les comunitats autònomes han d’articular les mesures de control necessàries per 
garantir el compliment de les actuacions previstes en un pla general de control que ha 
d’establir el Fons Espanyol de Garantia Agrària, en col·laboració amb aquestes.

3. Amb independència del pla general de control que s’estableixi, les autoritats 
competents poden desenvolupar totes les actuacions de control que considerin 
necessàries.

4. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí abans de l’1 de novembre de cada any i referit a l’any financer FEAGA anterior, 
les dades contingudes a l’annex XVII.

Article 26. Pagament de la prima.

La prima prevista a l’article 19 del present Reial decret s’ha de pagar íntegrament al 
titular per les superfícies arrencades, abans del 15 d’octubre de l’any en què es va realitzar 
l’arrencada i una vegada es comprovi que l’arrencada s’ha efectuat. Les comunitats 
autònomes poden concedir ajudes complementàries que s’han de sumar a la prima per 
arrencada que preveu l’article 19 del present Reial decret, fins al límit del 75 per cent de la 
prima aplicable.

Article 27. Condicionalitat i pagament únic.

1. Qualsevol titular que s’hagi beneficiat d’una prima per abandó ha de complir en la 
seva explotació i durant els 3 anys següents a la percepció de la prima els requisits legals 
de gestió establerts al Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 
així com les bones condicions agràries i mediambientals establertes al Reial decret 
2352/2004, de 23 de desembre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en relació amb les 
ajudes directes en el marc de la política agrícola comuna.

2. Els titulars de vinya que s’hagin beneficiat d’una prima per abandó es poden acollir 
al règim de pagament únic l’any següent a l’arrencada, d’acord amb la normativa que 
s’estableixi a aquest efecte, en relació amb les sol·licituds d’admissió al règim i les 
comunicacions de drets provisionals i definitius.

El nombre de drets d’ajuda ha de ser igual al nombre d’hectàrees per a les quals ha 
percebut la prima d’abandó.

El valor unitari dels drets d’ajuda ha de ser igual al valor de la mitjana regional dels 
drets de la comunitat autònoma de què es tracti i en cap cas ha de ser superior als 350 
euros per hectàrea.

CAPÍTOL V

Mesurament i registre

Article 28. Mesurament de parcel·les.

Quan en aplicació del capítol IV del present Reial decret una superfície vitícola hagi de 
ser mesurada, s’ha de tenir en compte el mètode previst a l’article 75 del Reglament (CE) 
núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny.
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Article 29. Registre vitícola.

1. Les comunitats autònomes han de mantenir el seu registre vitícola actualitzat i s’ha 
d’utilitzar la informació gràfica i alfanumèrica d’identificació de parcel·les del SIGPAC.

2. Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, abans del 31 de desembre de cada any, la informació necessària per elaborar 
l’inventari vitícola amb dades referides al 31 de juliol basada en les dades contingudes en 
el registre vitícola, que ha de contenir, com a mínim, les indicacions que figuren en els 
models dels annexos XVIII, XIX i XX.

CAPÍTOL VI

Varietats de vinya

Article 30. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

1. Varietat de raïm de vinificació, una varietat de vinya conreada, de manera habitual, 
per a la producció de raïm destinada a l’elaboració de vins per al consum humà.

2. Varietat de raïm de taula, una varietat de vinya prevista a les normes de 
comercialització adoptades en aplicació del Reglament (CE) núm. 2789/1999 de la 
Comissió, pel qual s’estableixen les normes de comercialització aplicables al raïm de taula, 
conreada de manera habitual per a la producció de raïm destinada al consum en fresc.

3. Varietat de raïm per a una destinació particular, una varietat de vinya conreada 
normalment per a altres destinacions que les esmentades als apartats 1 i 2, com ara:

Elaboració de suc de raïm.
Producció de raïm destinat normalment a la indústria conservera.
Producció de raïm per assecar.
4. Varietat de portaempelts, una varietat de vinya conreada per a la producció de 

material de multiplicació vegetativa de la vinya i de la qual s’obtingui la part subterrània de 
la planta.

Article 31. Classificació.

1. Les varietats de vinya es classifiquen en una de les categories següents:

a) Per a les varietats de raïm de vinificació, en recomanades, autoritzades o de 
conservació vegetal.

b) Per a les varietats de raïm de taula i de raïm amb destinació particular, en 
recomanades i autoritzades

c) Per a les varietats de portaempelts, en recomanades.

2. Totes les varietats de vinya previstes als apartats anteriors han d’estar incloses en 
el Registre de varietats comercials de vinya per a Espanya, llevat d’aquelles que estiguin 
en conreu amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 442/1986, de 10 
de febrer, pel qual es modifica la Llei de llavors i plantes de viver per adaptar-la a les 
directives de la Comunitat Econòmica Europea i no estiguin incloses a l’esmentat 
Registre.

3. Formen part de les varietats de vinya recomanades:

a) Pel que fa a varietats de vinificació, les que pertanyin a l’espècie Vitis vinifera (L) i 
que produeixin normalment vins la bona qualitat dels quals estigui reconeguda.

b) Pel que fa a varietats de raïm de taula, aquelles que pertanyen a l’espècie Vitis 
vinifera (L) i que es conreïn per a la producció de raïm de taula respecte al qual hi hagi una 
forta demandada en el mercat.
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c) Pel que fa a les varietats de raïm per a destinacions particulars, les varietats que 
pertanyin a l’espècie Vitis vinifera (L), quan aquestes varietats de vinya presentin 
normalment una aptitud particular per a les destinacions de què es tracti.

d) Pel que fa a les varietats de portaempelts, aquelles que es conreïn per obtenir 
material de multiplicació de la vinya respecte als quals l’experiència adquirida hagi 
demostrat que tenen aptituds culturals satisfactòries.

4. Formen part de les varietats de vinya autoritzades:

a) Pel que fa a varietats de raïm de vinificació, aquelles que pertanyin a l’espècie Vitis 
vinifera (L) i de les quals s’obtingui un vi de qualitat cabal i comercial que no arribi a la del 
vi previst a la lletra a) de l’apartat 3.

b) Pel que fa a varietats de raïm de taula, aquelles que pertanyin a l’espècie Vitis 
vinifera i que es conreïn per a la producció de raïm de taula i la qualitat del qual tot i tenir 
un nivell adequat, no arribi a la dels previstos a la lletra b) de l’apartat 3, o que tingui 
defectes en el seu conreu.

c) Pel que fa a varietats de raïm per a destinacions particulars, les varietats que 
pertanyin a l’espècie Vitis vinifera (L), de les quals s’obtinguin productes la qualitat dels 
quals, fins i tot tenint un nivell adequat, no arribin a la dels productes obtinguts amb les 
varietats de vinya previstes a la lletra c) de l’apartat 3.

5. Formen part de les varietats de vinya de conservació vegetal, aquelles que no 
corresponguin als criteris previstos als apartats 3 i 4, però que per la seva antiguitat, interès 
i adaptació local sigui aconsellable la seva conservació i compleixin algun dels requisits 
següents:

a) Que pertanyin a l’espècie Vitis vinifera (L).
b) Que pertanyin a un encreuament entre l’espècie Vitis vinifera (L) i una altra de 

l’espècie Vitis, sempre que no es tracti d’una de les varietats esmentades a la lletra b) de 
l’apartat 1 de l’article 24 del Reglament (CE) núm. 479/2008.

Article 32. Avaluació de la qualitat.

L’avaluació de la qualitat s’ha d’efectuar basant-se en els resultats dels exàmens 
d’aptitud cultural de les varietats de vinya de què es tracti, així com en els resultats dels 
exàmens analítics i organolèptics dels corresponents productes acabats, especificats a 
l’annex XXII.

Article 33. Sinonímies i homonímies.

Per a cada una de les varietats incloses a la classificació s’han d’afegir, en cas de tenir-
les, les sinonímies que corresponguin, sempre que siguin noms suficientment coneguts i 
utilitzats en les regions de què es tracti i sempre que no hi hagi indicacions contràries des 
del punt de vista morfològic i ampelogràfic, degudament contrastats.

S’ha d’elaborar també una llista d’homonímies dins les varietats incloses a la 
classificació.

Article 34. Administració competent.

Les comunitats autònomes són les responsables de classificar com a varietats de vinya 
en el seu àmbit territorial les varietats de vinya del gènere Vitis destinades a la producció 
de raïm per a vinificació o de material de multiplicació vegetativa de la vinya.

Article 35. Modalitats de classificació.

La inclusió d’una varietat de vinya en una determinada categoria es porta a terme 
sempre que es compleixin els requisits previstos als apartats 3, 4 i 5 de l’article 31 de la 
manera següent:
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1. La inclusió d’una varietat a la categoria de recomanada es pot fer quan la varietat 
de què es tracti hagi estat almenys cinc anys dins de la categoria d’autoritzada en el 
territori de què es tracti.

2. La inclusió d’una varietat de raïm de taula o de raïm de vinificació dins de la 
categoria d’autoritzada es pot portar a terme quan l’esmentada varietat porti inclosa com a 
mínim dos anys en la classificació d’una comunitat autònoma adjacent. En aquest cas no 
és aplicable el que disposa l’article 32.

3. La inclusió d’una varietat totalment nova, sense que estigui classificada a les 
comunitats autònomes adjacents, ha de ser sotmesa a l’avaluació de qualitat a què fa 
referència l’article 32. Una vegada que l’esmentada prova demostri una aptitud satisfactòria, 
aquesta varietat s’ha d’incloure dins la categoria d’autoritzades.

4. La inclusió d’una varietat de portaempelts en la categoria de recomanades s’ha de 
fer quan aquesta hagi estat sotmesa a un examen d’aptitud cultural i els resultats hagin 
estat satisfactoris.

5. Quan l’experiència adquirida demostri que una varietat de vinya no compleix les 
exigències requerides per a la categoria en què està classificada i que la qualitat del 
producte obtingut no és satisfactòria, es pot passar a una altra categoria inferior o 
suprimir-se.

Article 36. Deure de col·laboració.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí, abans de l’1 d’abril de cada any, les modificacions en la classificació de varietats 
que figuren a l’annex XXI que hagin realitzat en compliment del que preveu l’article 34.

2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de publicar anualment, 
mitjançant una ordre ministerial al «Butlletí Oficial de l’Estat», les modificacions que es 
produeixin a l’annex XXI sobre la base de les comunicacions efectuades per les comunitats 
autònomes.

Article 37. Prohibició de plantacions amb varietats no classificades.

Queden prohibits la plantació, la substitució de marres, l’empelt sobre el terreny i el 
sobreempelt de varietats de vinya no inscrites a la classificació. Aquestes restriccions no 
són aplicables a les vinyes utilitzades en recerques i experiments científics.

Excepcionalment, es pot permetre la producció de material de multiplicació vegetativa 
de la vinya reservat exclusivament per a l’exportació a països tercers sempre que s’efectuï 
un control adequat de la producció, així com la producció de planta-empelt amb viníferes 
produïdes en un altre Estat membre.

CAPÍTOL VII

Reserves de drets

Article 38. Reserva nacional de drets de plantació de vinya.

1. Es crea la Reserva nacional de drets de plantació de vinya al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí amb l’objecte de permetre a l’Administració General de l’Estat 
l’assignació o reassignació de drets de plantació de vinya a les comunitats autònomes 
que, amb criteris objectius, justifiquin que els necessiten més.

2. A la Reserva nacional s’han d’incorporar els següents drets de plantació:

a) Els drets de plantació que procedeixin de les reserves regionals després de 
romandre-hi tres campanyes sense haver-se utilitzat.

b) Els drets de replantació amb un període de vigència que hagi caducat i provinguin 
d’una comunitat autònoma que no hagi constituït Reserva regional. La posterior assignació 
d’aquests drets per la Reserva nacional, durant les tres campanyes immediatament 
següents, és de disposició exclusiva de la comunitat autònoma d’origen.
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Article 39. Reserves regionals.

1. Les comunitats autònomes poden constituir reserves de drets de plantació de 
vinya en l’àmbit del seu territori amb la finalitat de facilitar la gestió del potencial vitícola i 
evitar-ne la pèrdua. Les transmissions de drets a través de la reserva han de respectar els 
principis recollits al Reglament (CE) núm. 479/2008 quant a manteniment del potencial 
productiu.

2. Les comunitats autònomes poden incorporar a les seves reserves de drets tots 
aquells que siguin adquirits als titulars d’aquests. No obstant això, aquests drets de 
plantació s’han d’utilitzar en parcel·les destinades a la producció de vins amb una 
denominació d’origen protegida o amb una indicació geogràfica protegida.

3. Els drets de replantació transferits entre comunitats autònomes que no siguin 
utilitzats en les dues campanyes següents a la seva aprovació pel Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, entren automàticament a la Reserva de la comunitat autònoma 
de destinació o, si s’escau, a la Reserva nacional.

4. Els drets de plantació no exercits dins el període de vigència per causes no 
imputables al titular, passen a la Reserva regional o, si s’escau, a la nacional. No obstant 
això, una vegada finalitzada la causa que va motivar la impossibilitat de l’exercici del dret 
de plantació, els corresponents drets són assignats, sense cap contraprestació econòmica, 
al titular d’origen.

Article 40. Adjudicació de drets.

1. En l’adjudicació de drets de plantació s’han de tenir en compte, entre altres, els 
següents criteris de prioritat, sense perjudici dels establerts, si s’escau, a la Llei 45/2007, 
de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural:

a) Joves agricultors que, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 2 de la 
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, estiguin donats 
d’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o 
autònoms en el moment de la presentació de la sol·licitud.

b) Agricultors titulars d’explotacions agràries prioritàries.
c) Agricultors a títol principal.

2. Els sol·licitants de drets no han d’haver estat beneficiaris de la prima per abandó 
ni haver cedit drets de replantació almenys en les últimes cinc campanyes.

3. Els sol·licitants de drets de replantació han de tenir la totalitat de les seves parcel·les 
de vinya, conforme a la normativa vitícola vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

4. Els drets de plantació assignats als viticultors procedents d’una reserva no poden 
ser objecte de transferència.

5. Les comunitats autònomes poden establir altres criteris, a més dels previstos a 
l’apartat 1 del present article, per a la concessió dels drets provinents de la seva reserva.

6. Les comunitats autònomes poden assignar els drets de les seves reserves:

a) Sense contrapartida financera, als productors de menys de 40 anys que tinguin 
capacitat professional suficient i que s’estableixin per primera vegada com a cap d’explotació 
o cotitular d’aquesta.

b) A canvi d’una contrapartida financera, als productors que utilitzin aquests drets per 
plantar vinyes la producció dels quals tingui una sortida garantida. Per determinar el preu 
dels drets de la reserva s’ha de tenir en compte el valor comercial de les produccions de 
les vinyes.

Article 41. Assignació de drets de la Reserva nacional a les reserves regionals.

1. Periòdicament, els drets de la Reserva nacional, exclosos aquells que 
transitòriament hagin de cobrir determinats terminis, s’han d’assignar a les comunitats 
autònomes.
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2. En el cas que una determinada comunitat autònoma no constitueixi Reserva 
regional, l’ús que faci dels drets que se li assignin s’ha d’ajustar a les condicions i els 
requisits establerts a l’article 40 del present Reial decret.

Article 42. Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de trametre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural 
i Marí abans del 31 de desembre de cada any i referit a la campanya vitivinícola precedent 
la informació continguda a l’annex XXIII.

Disposició addicional primera. Reserves de drets.

Continuen subsistents la Reserva nacional i les reserves de les comunitats autònomes 
creades en virtut del Reial decret 196/2002, pel qual es regula l’establiment de reserves de 
drets de plantació de vinya.

Disposició addicional segona. Presentació de sol·licituds per a abandó de vinya.

1. Per a la campanya 2008/2009 el termini de presentació de sol·licituds que estableix 
l’article 21.1 finalitza el 5 de setembre de 2008, inclusivament.

2. Així mateix per a la campanya 2008/2009 la informació a què es refereix l’article 
21.3 ha de ser tramesa per les comunitats autònomes al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí abans del 5 d’octubre de 2008.

Disposició addicional tercera. Terminologia.

Fins a l’entrada en vigor del capítol III del títol III del Reglament (CE) núm. 479/2008, 
s’assimilarà el terme denominació d’origen protegida a v.c.p.r.d i el terme Indicació 
Geogràfica Protegida a vi de taula amb indicació geogràfica.

Disposició transitòria primera. Drets concedits amb la normativa anterior.

1. Els drets de nova plantació i les condicions sobre l’ús d’aquests drets o de les 
superfícies plantades en virtut d’aquests, concedits amb anterioritat a l’entrada en vigor del 
present Reial decret per a experimentació vitícola o per al conreu de vinyes mares d’empelts 
es continuen aplicant durant el període experimental o de producció.

2. Els drets de replantació concedits en virtut del Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, 
pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i que siguin vàlids fins a una data posterior 
a l’entrada en vigor del present Reial decret, seguiran sent vàlids fins a aquesta data.

Disposició transitòria segona. Procediments d’autorització de transferències de drets de 
replantació competència del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Els procediments d’autorització de transferències de drets de replantació competència 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, iniciats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del present Reial decret, s’han de tramitar, fins a la seva resolució, de conformitat 
amb la normativa vigent quan es van iniciar, i els és aplicable el que estableix el present 
Reial decret en matèria de recursos.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o de rang inferior que s’oposin al 
que disposa el present Reial decret i, en particular:

a) El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola.

b) Els apartats de l’1 al 6 de l’article primer del Reial decret 373/2003, de 28 de març, 
de mesures urgents en el sector vitivinícola.

c) El Reial decret 196/2002, de 15 de febrer, pel qual es regula l’establiment de 
reserves de drets de plantació de vinya.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 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 econòmica.

Disposició final segona.  Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per modificar els annexos 
d’aquest Reial decret d’acord amb les modificacions de la normativa comunitària, així com 
per modificar les dates i els terminis que conté la present disposició.

Disposició final tercera. Deure d’informació.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i les comunitats autònomes han 
d’intercanviar preferentment, per via telemàtica, la informació necessària per facilitar el 
seguiment de les disposicions previstes en aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de juliol de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX I  

Rendiments mitjans

Comunitat Autònoma d’Andalusia

Almeria: 30 hl/ha.
Cadis: 80 hl/ha.
Còrdova: 50 hl/ha.
Granada: 30 hl/ha.
Huelva: 83 hl/ha.
Jaén: 40 hl/ha.
Màlaga: 32 hl/ha.
Sevilla: 49 hl/ha.
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Comunitat Autònoma d’Aragó

Osca: 50 hl/ha.
Terol: 26 hl/ha.
Saragossa: 29 hl/ha.

Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries

En tota la Comunitat: 59 hl/ha.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

En tota la Comunitat: 47 hl/ha.

Comunitat Autònoma de les Canàries

Las Palmas: 12  hl/ha.
Santa Cruz de Tenerife: 24 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Cantàbria

En tota la Comunitat: 26 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

Albacete: 36 hl/ha.
Ciudad Real: 54 hl/ha.
Conca: 45 hl/ha.
Guadalajara: 31 hl/ha.
Toledo: 41 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Àvila: 27 hl/ha.
Burgos: 36 hl/ha.
Lleó: 50 hl/ha.
Palència: 24 hl/ha.
Salamanca: 28 hl/ha.
Segòvia: 33 hl/ha.
Sòria: 27 hl/ha.
Valladolid : 30 hl/ha.
Zamora: 35 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Catalunya

Zones de producció de la denominació d’origen:

Alella: 34 hl/ha.
Conca de Barberà: 40 hl/ha.
Costers del Segre: 46 hl/ha.
Montsant: 39 hl/ha.
Priorat: 31 hl/ha.
Pla de Bages: 40 hl/ha.
Penedès: 64 hl/ha.
Tarragona: 51 hl/ha.
Terra Alta: 37 hl/ha.
Empordà – Costa Brava: 41 hl/ha.
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Resta de zones:

Barcelona: 58 hl/ha.
Girona: 43 hl/ha.
Lleida: 46 hl/ha.
Tarragona: 45 hl/ha.

Comunitat Autònoma d’Extremadura

Badajoz: 44 hl/ha.
Càceres: 23 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Galícia

A Coruña: 64 hl/ha.
Lugo: 59 hl/ha.
Ourense: 40 hl/ha.
Pontevedra: 56 hl/ha.

Comunitat Autònoma de La Rioja

En tota la Comunitat: 45 hl/ha.

Comunitat Autònoma de Madrid

En tota la Comunitat: 26 hl/ha.

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

En tota la Comunitat: 22 hl/ha.

Comunitat Foral de Navarra

Zones de producció de la D.O.Ca.: 
La Rioja: 44 hl/ha.
Resta Comunitat: 40 hl/ha.

Comunitat Autònoma del País Basc

Àlaba: 45 hl/ha.
Guipúscoa: 78 hl/ha.
Biscaia: 71 hl/ha.

Comunitat Valenciana
Alacant: 21 hl/ha.
Castelló: 20 hl/ha.
València: 36 hl/ha.
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ANNEX II

Sol·licitud de transferència de drets de replantació de vinya

1

ANNEX II 
Sol·licitud de transferència de drets de replantació de vinya 

 
 SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA 

DE DRET DE 
REPLANTACIÓ DE VINYA 

COMUNITAT AUTÒNOMA DE : 
Província: 
Núm. d’expedient: 

 
A.- ADQUIRENT 

 
      Nom i cognoms …………………………………………. 
      Domicili ……………………………………………………. 
      Localitat …………………………………………………….. 
      NIF……..…………………..Telèfon ………………………. 

 

 
B.- SITUACIÓ DE LA FINCA 
 
      Terme municipal ………………………….CP ……… 
      Província …………………………………………………. 
      Denominació d'origen o indicació geogràfica …………. 
      Núm. d'explotació de registre vitícola ………………… 

 
C.- DADES DE LA PARCEL·LA ON S’HA DE PLANTAR 

 

Superfície 

Municipi  Polígon  Parcel·la  T o P (1)  Tipus de 
vinya (2) 

Varietat  ha a ca

                                                                                                         Superfície total ……………………… 

 
D.- CEDENT  
 

Nom i cognoms ……………………………............ 
Domicili ………………………………………………. 
Localitat …………………………………………………. 
NIF…… …………………..Telèfon ……………………. 

 

 
E.- SITUACIÓ DE LA FINCA 
 
 Terme municipal ………………………….CP ……………. 
 Província ………………………………………………………. 
 Denominació d'origen o indicació 
geogràfica………………………………………………………. 
Núm. d'explotació de registre vitícola ……………………… 
 

 
F.- DADES DE LA PARCEL·LA ELS DRETS DE LA QUAL SE CEDEIXEN 
                                                                                                                                                                                            

Superfície 

Municipi  Polígon  Parcel·la  T o P (1)  Tipus de 
vinya (2) 

Rendiment  
hl/ha 

Varietat  ha a ca

                                                                                                            Superfície total…………………… 

 
G.- SOL·LICITUD 
Sol·licito que em sigui concedida la transferència de drets de replantació de vinya consignats en els apartats anteriors. 

 
 
                                                                                                       ……………………, …..  de/d’  ………………..  de ……… 
                                                                                                                                                     L'ADQUIRENT 
                                                            

 

 

(1) T = Total    P = Parcial referit a la superfície arrencada respecte a la de la parcel·la.
(2) VCPRD o DOP; VM = Vi de taula o IGP 
SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS AGRÍCOLES I RAMADERS
MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ
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ANNEX III

Sancions imposades per les comunitats autònomes segons  
els articles 85(3), 86(4) i 87(2) del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell

2

(1) T = Total    P = Parcial referit a la superfície arrencada respecte a la de la parcel·la. 

   (2) VCPRD o DOP; VM = Vi de taula o IGP 

SR. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS AGRÍCOLES I RAMADERS 

MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ 

 

ANNEX III 

Sancions imposades per les comunitats autònomes segons els articles 85(3), 86(4) i 87(2) del Reglament (CE) 

núm. 479/2008 del Consell 

 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Sanció imposada en la campanya* 
Conforme a la 

legislació nacional  o 
de la comunitat 

autònoma, segons 
l'article 85(3) del 

Reglament (CE) núm. 
479/2008 del Consell 

Conforme a la legislació 
comunitària, segons l'article 
85(3) del Reglament (CE) 
núm. 479/2008 del Consell 

Conforme a la legislació 
comunitària, segons 

l'article 86(4) del 
Reglament (CE) núm. 
479/2008 del Consell 

Conforme a la legislació 
comunitària, segons 

l'article 87(2) del 
Reglament (CE) núm. 
479/2008 del Consell 

 

€ Superfície 
(ha) € Superfície 

(ha) € Superfície 
(ha) € Superfície 

(ha) 
        

 

*Primera comunicació abans de l'1 de febrer de 2009 amb dades referides al període entre l’1/8/2008 i el 31/12/2008. 

Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent (apartat 1 de l'article 16 del 

present Reial decret) 

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer 

*Primera comunicació abans de l’1 de febrer de 2009 amb dades referides al període entre l’1/8/2008 i el 
31/12/2008. Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent. (apartat 
1 de l’article 16 del present Reial decret)

Data límit de la comunicació: 1 de febrer

ANNEX IV

Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació després 
del 31/8/1998

3

ANNEX IV 

Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació després del 31/8/1998 

 
Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Superfície plantada sense drets de plantació després del 31/8/1998 
detectades en la 

campanya*  
(ha) 

arrencades en la 
campanya*  

(ha) 

superfície 
subjecta a 
destil·lació  

(ha) 

volum de vi 
destil·lat en la 
campanya*  

(hl) 

superfície subjecta 
a provar la no- 

circulació  
(ha) 

     

 

*Primera comunicació com a molt tard l'1 de febrer de 2009 amb dades referides al període entre l’1/8/2008 i 

el 31/12/2008. Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent. 

 (apartat 1 de l'article 16 del present Reial decret) 

  

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer 

 

*Primera comunicació com a molt tard l’1 de febrer de 2009 amb dades referides al període entre l’1/8/2008 
i el 31/12/2008. Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent.

(apartat 1 de l’article 16 del present Reial decret)
Data límit de la comunicació: 1 de febrer
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ANNEX V

Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació abans de 
l’1/9/1998

4

ANNEX V 

Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 

 
Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Superfície plantada sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 
no regularitzada 

fins al 31/12/2009 
(ha) 

arrencada en la 
campanya* 

(Reglament (CE) 
núm. 479/2008 del 
Consell art. 86(4)) 

 (ha) 

superfície subjecta 
a destil·lació  

(ha) 

volum de vi 
destil·lat en la 
campanya*  

(hl) 

superfície subjecta 
a provar la no- 

circulació  
(ha) 

     

 

*Primera comunicació com a molt tard l'1 de febrer de 2011 amb dades referides al període entre l’1/1/2010 i el 

31/7/2010. Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent  

(apartat 2 de l'article 16 del present Reial decret) 

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer 

 

 

 

 

 

 

*Primera comunicació com a molt tard l’1 de febrer de 2011 amb dades referides al període entre l’1/1/2010 
i el 31/7/2010. Per a comunicacions posteriors, les dades han de fer referència a la campanya precedent.

(apartat 2 de l’article 16 del present Reial decret)
Data límit de la comunicació: 1 de febrer

ANNEX VI

Comunicació inicial sobre superfícies plantades sense drets de plantació després 
del 31/8/1998

5

 

ANNEX VI 

Comunicació inicial sobre superfícies plantades sense drets de plantació després del 31/8/1998 

 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 
Superfície plantada sense drets de plantació després del 31/8/1998 

detectada entre l'1/9/1998 i el 31/7/2008  
(ha) 

arrencada entre l'1/9/1998 i el 31/7/2008 
(ha) 

  

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009 

(apartat 3 de l'article 16 del present Reial decret) 

 

 

 

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009
(apartat 3 de l’article 16 del present Reial decret)
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ANNEX VII

Comunicació inicial sobre superfícies plantades sense drets de plantació  
abans de l’1/9/1998

6

ANNEX VII 

Comunicació inicial sobre superfícies plantades sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 

 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 
Superfície plantada sense drets de plantació després del 31/8/1998 

detectada entre l'1/9/1998 i el 
31/7/2008  

(ha) 

Regularitzada fins al 31/7/2008 
segons l'article 2(3) del 

Reglament (CE) núm. 1493/1999 
(ha) 

Regularitzada segons l'article 2(3) 
del Reglament (CE) núm. 

1493/1999 denegats per la 
comunitat autònoma  

(ha)  

   

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009 

(apartat 3 de l'article 16 del present Reial decret) 

 

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009
(apartat 3 de l’article 16 del present Reial decret)

ANNEX VIII

Comunicació sobre la nova regularització segons l’article 86(1) del Reglament (CE) 
núm. 479/2008 del Consell de les superfícies plantades sense drets de plantació 

abans de l’1/9/1998

7

ANNEX VIII 

Comunicació sobre la nova regularització segons l'article 86(1) del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell 

de les superfícies plantades sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 

 
Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Superfície plantada sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 
regularitzada 

entre l’1/8/2008 
i el 31/12/2008 

(ha) 

sancions 
pagades entre 
l’1/8/2008 i el 
31/12/2008 

(€) 

mitjana del 
valor dels drets 

de plantació 
utilitzats per al 

càlcul de la 
sanció 
(€/ha) 

superfície 
subjecta a 
destil·lació  

(ha) 

volum de vi 
destil·lat en la 

campanya 
entre l’1/8/2008 
i el 31/12/2008  

(hl) 

superfície 
subjecta a 

provar la no-
circulació  

(ha) 

      

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009 

(apartat 3 de l'article 16 del present Reial decret) 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2009
(apartat 3 de l’article 16 del present Reial decret)
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ANNEX IX

Comunicació sobre la nova regularització segons l’article 86(1) del Reglament (CE) 
núm. 479/2008 del Consell, de les superfícies plantades sense drets de plantació 

abans de l’1/9/1998

8

ANNEX IX 

Comunicació sobre la nova regularització segons l'article 86(1) del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell, 

de les superfícies plantades sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 

 
Comunitat autònoma:  
Campanya: 
Data de la comunicació: 

Superfície plantada sense drets de plantació abans de l'1/9/1998 
regularitzada 

entre l’1/1/2009 
i el 31/12/2009 

(ha) 

sancions entre 
l’1/1/2009 i el 
31/12/2009 

(€) 

mitjana del 
valor dels drets 

de plantació 
utilitzats per al 

càlcul de la 
sanció 
(€/ha) 

superfície 
subjecta a 
destil·lació  

(ha) 

volum de vi 
destil·lat en la 

campanya entre 
l’1/1/2009 i el 
31/12/2009  

(hl) 

superfície 
subjecta a 

provar la no-
circulació  

(ha) 

      

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2010 

 (apartat 4 de l'article 16 del present Reial decret) 

 

 

 

Data límit de la comunicació: 1 de febrer de 2010
(apartat 4 de l’article 16 del present Reial decret)

ANNEX X

Quadre de primes d’arrencada per hectàrea

9

 

ANNEX X 

Quadre de primes d'arrencada per hectàrea 

Prima (€/ha)  
Rendiment per 
hectàrea (hl) Sol·licituds 

aprovades 
2008/2009 

Sol·licituds 
aprovades 
2009/2010 

Sol·licituds 
aprovades 
2010/2011 

20 1 740 1 595 1 450 

>20 i 30 4 080 3 740 3 400 

>30 i 40 5 040 4 620 4 200 

>40 i 50 5 520 5 060 4 600 

>50 i 90 7 560 6 930 6 300 

>90 i 130 10 320 9 460 8 600 

>130 i 160 13 320 12 210 11 100 

>160 14 760 13 530 12 300 
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ANNEX XI

Superfície de vinya per comunitat autònoma

10

ANNEX XI 

Superfície de vinya per comunitat autònoma 

COMUNITAT AUTÒNOMA 
 

SUPERFÍCIE 
(hectàrees) 

Andalusia 37.863
Aragó 47.804
Astúries 211
Balears 1.755
Canàries 19.884
Cantàbria 68
Castella i Lleó 75.452
Castella-la Manxa 520.247
Catalunya 60.151
Extremadura 89.826
Galícia 32.637
Madrid 16.257
Múrcia 40.564
Navarra 25.498
País Basc 13.976
La Rioja 44.139
Comunitat Valenciana 73.433

ANNEX XII

Zones d’exclusió del règim d’arrencada de vinya

11

ANNEX XII 

Zones d'exclusió del règim d'arrencada de vinya 

Comunitat autònoma: 

Campanya: 

Data de comunicació: 

ZONES D'EXCLUSIÓ Denominació de la 
zona 

Superfície de la regió 
(ha) Justificació 

Zona de muntanya >500m 
1……………. 
2…………….. 
…………….. 

  

Zones amb pendent >25% 
1……………. 
2…………….. 
…………….. 

  

Zones amb consideracions 
mediambientals 

1……………. 
2…………….. 
…………….. 

  

Zones amb parcel·les en 
terrasses 

1……………. 
2…………….. 
…………….. 

  

 

Data límit de la comunicació: 10 de juliol de cada any (2008, 2009 i 2010)  

(apartat 3 de l'article 20 del present Reial decret) 

 

Data límit de la comunicació: 10 de juliol de cada any (2008, 2009 i 2010) 
(apartat 3 de l’article 20 del present Reial decret)
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ANNEX XIII

Model de sol·licitud d’arrencada de plantacions de vinya

12

ANNEX XIII 

Model de sol·licitud d'arrencada de plantacions de vinya 
 SOL·LICITUD D'ARRENCADA DE 

PLANTACIONS  DE VINYA 

COMUNITAT AUTÒNOMA DE : 
Província: 

Núm. d’expedient: 
 
A.- TITULAR DE LA VINYA 
 
      NIF…..………………………………………..  Data de naixement …….. / ……… / ……    
      Nom i cognoms ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
      Domicili ……………………………………………………………………………………………………………..…………  CP ……….. 
      Localitat ……………………………………………Província……………………………  Telèfon de contacte ……………………….. 
      Compte corrent………………………………… 
 
B.- DADES DE LES SUPERFÍCIES PER ARRENCAR 
                  Superfície 

                   
 
Arrencada 

Comunitat 
autònoma

Província  Municipi Polígon Parcel·la Recinte ha a

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Ref. reg. viticola 

Ref. SIGPAC 

 total 

 parcial 

Superfície total 

 

Marqueu-hi si el titular arrenca  la totalitat de les superfícies de vinya de raïm per a vinificació de la seva explotació. En cas contrari, 
indiqueu-hi la superfície total de vinya de l'explotació: __________ ha.  

Marqueu-hi si el titular no ha realitzat declaracions de collita i indiqueu-hi els cellers o les cooperatives a les quals ha lliurat la seva 
producció.    NIF………………  Raó social….. 

        Població…………………..  Província……………………………. 

Marqueu-hi si el titular presenta documentació que acrediti que no ha tingut producció en alguna de les campanyes a les quals fa 
referència  l'article 19 del present Reial decret. Marqueu-hi si el titular aporta autorització del propietari i/o del conreador per arrencar 
la superfície. 

El titular manifesta que són certes totes les dades que conté la present sol·licitud i autoritza l'Administració a poder efectuar-ne 
qualsevol comprovació. 

 El titular manifesta que les parcel·les de la seva explotació i les que es pretenen arrencar compleixen el que disposen els articles 17 
i 18 del present Reial decret 

El titular es compromet a portar a terme l'arrencada per a la qual sol·licita prima de ser acceptada la seva sol·licitud. En cas de no 
procedir a l'esmentada arrencada en els terminis i les condicions que estableixi l'Administració, s'aplica l'apartat 2 de l'article 24 del 
present Reial decret. 

 
                                                                                                                …………………… , …….  de/d’  ………………..  de …… 
 
 
                                                                                                                                        EL TITULAR DE LA VINYA 
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ANNEX XIV

Comunicació sobre sol·licituds elegibles 

Taula 1

13

ANNEX XIV 

Comunicació sobre sol·licituds elegibles  

Taula 1 

Comunitat autònoma: 

Campanya: 

Data de la comunicació: 

NIF 

Superfície 
sol·licitada 

(ha) 

Superfície 
vitícola total 

de 
l'explotació 

 
Data de 

naixement 

 
Rendiment 

(hl/ha) 

 
Ajuda (€) 

 

     

 

Data límit de comunicació: 1 d'octubre  

   (apartat 3 de l'article 21 del present Reial decret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data límit de comunicació: 1 d’octubre 
(apartat 3 de l’article 21 del present Reial decret)

Taula 2

14

 

 

Taula 2 

Comunitat autònoma: 
Campanya: 
Data de comunicació: 

Rendiment (hl/ha)  

20 >20 30 >30 40 >40 50 >50 90 >90 130 >130 160 >160 

Superfície total (ha)         
UE €         

€         

Prioritat 1: 
Arrencar la 
totalitat de 
l'explotació 
i tenir 55 
anys o més 

Prima 
 Fons 

comunitat 
autònoma 

€/ha         

Superfície total (ha)         
UE €         

€         

Prioritat 2: 
Arrencar la 
totalitat de 
l'explotació 
i tenir 
menys de 
55 anys 

Prima  
Fons 
comunitat 
autònoma 

€/ha         

Superfície total (ha)         
UE €         

€         

Prioritat 3: 
No 
arrencar la 
totalitat de 
l'explotació 
i tenir 55 
anys o més 

Prima  
Fons 
comunitat 
autònoma 

€/ha         

Superfície total (ha)         
UE €         

€         

Prioritat 4: 
No complir 
cap de les 
prioritats 
anteriors 

Prima  
Fons 
comunitat 
autònoma 

€/ha         

Superfície total (ha)         
UE €         

€         

Total 
comunitat 
autònoma 

Prima  
Fons 
comunitat 
autònoma 

€/ha         

Data límit de comunicació: 1 d'octubre 

  (apartat 3 de l'article 21 del present Reial decret) 

 

Data límit de comunicació: 1 d’octubre
(apartat 3 de l’article 21 del present Reial decret)
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ANNEX XV

Comunicació sobre sol·licituds acceptades

15

ANNEX XV 

Comunicació sobre sol·licituds acceptades 

Comunitat autònoma: 

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Rendiment (hl/ha)  
20 >20 30 >30 40 >40 50 >50 90 >90 130 >130 160 >160 

Superfície total (ha)         
UE €         

€         
Prima € 

Comunitat 
Autònoma €/ha         

Data límit de la comunicació: 20 de febrer de cada any (2009, 2010 i 2011)  

(apartat 3 de l'article 23 del present Reial decret) 

Data límit de la comunicació: 20 de febrer de cada any (2009, 2010 i 2011) 
(apartat 3 de l’article 23 del present Reial decret)

ANNEX XVI

Comunicació sobre superfícies arrencades amb prima en la campanya anterior 
(referida a l’any financer FEAGA)

16

ANNEX XVI 

Comunicació sobre superfícies arrencades amb prima en la campanya anterior (referida a l'any financer 

FEAGA) 

Comunitat autònoma: 

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Rendiment (hl/ha)  
20 >20 30 >30 40 >40 50 >50 90 >90 130 >130 160 >160 

Superfície total (ha)         
UE €         

€         
Prima € 

Comunitat 
Autònoma €/ha         

 

Data límit de la comunicació: 1 de novembre de cada any (2009, 2010 i 2011) 

(apartat 4 de l'article 24 del present Reial decret) 

 

Data límit de la comunicació: 1 de novembre de cada any (2009, 2010 i 2011)
(apartat 4 de l’article 24 del present Reial decret)

ANNEX XVII

Informe anual de controls sobre la prima d’arrencada  
(referida a l’any financer FEAGA)

17

ANNEX XVII 

Informe anual de controls sobre la prima d'arrencada (referida a l'any financer FEAGA) 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Control abans de l'arrencada Control després de l'arrencada 

Administratiu En camp En camp Per fotografia aèria Nombre de 
productors 
acceptats 

Nombre de 
productors 
controlats 

Superfície 
controlada 

(ha) 

Nombre de 
productors 
controlats 

Superfície 
controlada 

(ha) 

Nombre de 
productors 
controlats 

Superfície 
controlada 

(ha) 

Nombre de 
productors 
controlats 

Superfície 
controlada 

(ha) 

Superfície 
finalment 
admesa 

després del 
control (ha) 

Superfície 
no admesa 

després 
del control 

(ha) 

Quantia 
de prima 
rebutjada 

            

 

Data límit de la comunicació: 1 de novembre de cada any (2009, 2010 i 2011) 

(apartat 4 de l'article 25 del present Reial decret) 

Data límit de la comunicació: 1 de novembre de cada any (2009, 2010 i 2011)
(apartat 4 de l’article 25 del present Reial decret)
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ANNEX XVIII

Inventari de superfícies de vinya

18

ANNEX XVIII 

Inventari de superfícies de vinya 

 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Superfície plantada  (ha) 

Zona 
vitícola 

Vi amb 
denominació 

d'origen protegida* 

Vi amb indicació 
geogràfica 
protegida* 

Subtotal vins 
DOP/IGP* 

Vi sense 
denominació 

d'origen 
protegida/Indicació 

geogràfica 
protegida* 

Total 

      

      

      

      

TOTAL      

 

 

*Per a la primera comunicació, com a molt tard el 31 de desembre de 2008, els encapçalaments 

d'aquestes columnes han d’indicar vins de qualitat produïts en una regió determinada i vins de taula amb 

indicació geogràfica/vins de taula (sense indicació geogràfica). 

 (apartat 2 de l'article 29 del present Reial decret) 

 

Data límit de la comunicació: 31 de desembre  

Dades referides al 31 de juliol 

 

 

*Per a la primera comunicació, com a molt tard el 31 de desembre de 2008, els encapçalaments d’aquestes 
columnes han d’indicar vins de qualitat produïts en una regió determinada i vins de taula amb indicació geogràfica/
vins de taula (sense indicació geogràfica).

(apartat 2 de l’article 29 del present Reial decret)
Data límit de la comunicació: 31 de desembre 
Dades referides al 31 de juliol
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ANNEX XIX 

Inventari de drets de plantació

19

ANNEX XIX  

Inventari de drets de plantació 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Superfície (ha) 

 

Vi amb 
denominació 

d'origen 
protegida* 

Vi amb 
indicació 

geogràfica 
protegida* 

Subtotal vins 
DOP/IGP* 

Vi sense 
denominació 

d'origen protegida/ 
Indicació 

geogràfica 
protegida* 

Total 

Superfície 
plantada amb 

vinyes 

     

Drets de 
plantació 

distribuïts als 
productors però 

no utilitzats 

     

Drets de 
replantació en 

cartera 

     

Drets de 
plantació 

existents en la 
reserva 

     

Drets utilitzats en 
els dotze mesos 

precedents 

     

Total potencial de 
producció 

     

 

*Per a la primera comunicació, com a molt tard el 31 de desembre de 2008, els encapçalaments d'aquestes 

columnes han d’indicar vins de qualitat produïts en una regió determinada i vins de taula amb indicació 

geogràfica/subtotal VCPRD i vins de taula amb indicació geogràfica/vins de taula (sense indicació geogràfica). 

 (apartat 2 de l'article 29 del present Reial decret) 

 

 

Data límit de la comunicació: 31 de desembre 

Dades referides al 31 de juliol 

*Per a la primera comunicació, com a molt tard el 31 de desembre de 2008, els encapçalaments d’aquestes 
columnes han d’indicar vins de qualitat produïts en una regió determinada i vins de taula amb indicació geogràfica/
subtotal VCPRD i vins de taula amb indicació geogràfica/vins de taula (sense indicació geogràfica).

(apartat 2 de l’article 29 del present Reial decret)
Data límit de la comunicació: 31 de desembre
Dades referides al 31 de juliol
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ANNEX XX

Inventari de les principals varietats de vinificació

20

ANNEX XX 

Inventari de les principals varietats de vinificació 

 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Varietat Superfície plantada 
(ha) Proporció (%) 

   

TOTAL 
  

 

Data límit de la comunicació: 31 de desembre (primera comunicació, el 31 de desembre de 2008) 

 (apartat 2 de l'article 29 del present Reial decret) 

Dades referides al 31 de juliol 

Data límit de la comunicació: 31 de desembre (primera comunicació, el 31 de desembre de 2008)
(apartat 2 de l’article 29 del present Reial decret)
Dades referides al 31 de juliol

ANNEX XXI

CLASSIFICACIÓ DE LES VARIETATS DE VINYA

Varietats de raïm de vinificació

1. Comunitat Autònoma d’Andalusia

Províncies: Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla.

Varietats recomanades:

Baladí Verdejo, B.
Garrido Fino, B.
Listán, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Palomino Fino, B.
Palomino, B.
Pedro Ximénez, B.

Varietats autoritzades:

Airén, Lairén, B. 
Albariño, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N. 
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Calagraño, Jaén, B.
Colombard, B. 
Doradilla, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Tinto, N.
Macabeu, Viura, B. 
Malbec, N.
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Malvasia de Sitges, B.
Mencía, N.
Merlot, N.
Molinera, N.
Mollar Cano, N.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell de gra menut, moscatell morisc, B.
Palomino negre, N.
Perruno, B.
Petit Verdot, N. 
Pinot Noir, N. 
Prieto Picudo, N. 
Riesling, B.
Rome, N.
Sauvignon Blanc, B. 
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Tintilla de Rota, N. 
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Vermentino, B.
Vijariego, Vijiriego, B.
Viognier, B.
Zalema, B.

2. Comunitat Autònoma d’Aragó

Províncies: Osca, Terol, Saragossa.

Varietats recomanades:

Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay , B.
Garnatxa Blanca, B. 
Garnatxa Peluda, N. 
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, N.
Merlot, N.
Moristel, Juan Ibáñez, Concejón, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Tempranillo, Cencibel, N.

Varietats autoritzades:

Alcañón, B.
Bobal, N. 
Cabernet Franc, N.
Chenin, B. 
Derechero, N.
Garnatxa Gris, N. Garnatxa Roja.
Garnatxa Tintorera, N. 
Graciano, N.
Malvasia, Rojal, B.
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Miguel del Arco, N. 
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Parraleta, N.
Robal, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Vidadillo, N.
Xarel·lo, B.

3. Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries

Varietats recomanades:

Albarín Blanc, B.
Albillo, B.
Garnatxa Tintorera, N.
Mencía, N.
Picapoll Blanc, Extra, B.
Verdejo Negre, N.                         

Varietats autoritzades:

Albarín Negre, N. 
Carrasquin, N. 
Godello, B.
Gewürztraminer, B.
Merlot, N.
Moscatell de gra menut, B.
Pinot Noir, N.
Syrah, N.

4. Comunitat Autònoma de les Balears

Varietats recomanades:

Callet, N.
Manto Negro, N.
Moll, Pensal Blanca, Prensal, B.

Varietats autoritzades:

Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Fogoneu, N.
Garnatxa Tinta, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia, B. 
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Viognier, B.
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5. Comunitat Autònoma de les Canàries 

Províncies: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Varietats recomanades:

Albillo, B. 
Bermejuela, Marmajuelo, B.
Castellana Negra, N.
Forastera Blanca, Doradilla, B.
Gual, B.
Listán Negro, Almuñeco, N.
Malvasia, B.
Malvasia Rosada, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Negramoll, Mulata, N.
Sabro, B.
Tintilla, N.
Verdello, B.
Vijariego, Diego, B.

Varietats autoritzades:

Bastardo Blanco, Baboso Blanco, B.
Bastardo Negro, Baboso Negro, N.
Breval, B.
Burrablanca, B.
Cabernet Sauvignon, N. 
Listán Blanco, B.
Listán Prieto, N. 
Merlot, N.
Moscatell Negre, N.
Pedro Ximénez, B.
Pinot Noir, N. 
Ruby Cabernet, N.
Syrah, N. 
Tempranillo, N. 
Torrontés, B.
Vijariego Negre, N.

6. Comunitat Autònoma de Cantàbria

Varietats recomanades:

Cap

Varietats autoritzades:

Albarín Blanc, B.
Albariño, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Negra, N.
Godello, B.
Graciano, N.
Mencía, N.
Merlot, N.
Ondarrabi Beltza, N.
Ondarrabi Zuri, B.
Palomino, B.
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Riesling, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Tinto de Toro, N.
Verdejo, B.

7. Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

Províncies: Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo.

Varietats recomanades:

Airén, B.
Albillo, B.
Coloraíllo, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvar, B.
Merseguera, B.
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B.
Pedro Ximénez, B.
Tempranillo, Cencibel, N.
Tinto Velasco,  Frasco, N.
Torrontés, Aris, B.

Varietats autoritzades:

Alarije, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N. 
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Tinta, N. 
Garnatxa Peluda, N. 
Gewürztraminer, B. 
Graciano, N. 
Jaén, B. 
Malbec, N. 
Malvasia, B. 
Mazuela, N. 
Mencía, N. 
Merlot, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moravia Agria, N.
Moravia Dulce, Crujidera, N.
Pardillo, Marisancho, B. 
Parellada, B.
Petit Verdot, N. 
Pinot Noir, N.
Prieto Picudo, N.
Riesling, B. 
Rojal Tinta, N. 
Sauvignon Blanc, B. 
Syrah, N. 
Tinto de la Pámpana Blanca, N. 
Verdejo, B. 
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Verdoncho, B. 
Viognier, B.

7. Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Províncies: Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, 
Zamora.

Varietats recomanades:

Albillo Mayor, B. 
Albillo Real, B.
Garnatxa Negra, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia, Rojal, B.
Mencía, N.
Moscatell de gra menut, B.
Prieto Picudo, N.
Tempranillo, Tinto Fino, Tinto del País, Tinta de Toro, N.
Verdejo, B.

Varietats autoritzades:

Albarín Blanc, B.
Albariño, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B. 
Doña Blanca, B.
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N. 
Juan García, Mouratón, N.
Malbec, N.
Merlot, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Ondarrabi Beltza, N.
Ondarrabi Zuri, B.
Palomino, B.
Petit Verdot, N. 
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Rufete, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Treixadura, B. 

9. Comunitat Autònoma de Catalunya

Províncies: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona.

Varietats recomanades:

Cabernet Franc, N. 
Cabernet Sauvignon, N. 
Chardonnay, B. 
Garnatxa Blanca, Lladoner Blanc, B. 
Garnatxa Peluda, N.
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Garnatxa Negra, Lladoner Negre, N. 
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, Samsó, N. 
Merlot, N. 
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B. 
Parellada, Montonec, Montonega, B.
Picapoll Blanc, B. 
Pinot Noir, N. 
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B. 
Syrah, N. 
Tempranillo, Ull de llebre, N.
Trepat, N. 
Xarel·lo, Cartoixa, Pansal, Pansa Blanca, B.

Varietats autoritzades:

Albariño, B.
Chenin, B.
Gewürztraminer, B. 
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Tintorera, N. 
Malvasia, Subirat Parent, B.
Malvasia de Sitges, B.
Moscatell de gra menut, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, N.
Picapoll Negre, N.
Sumoll Blanc, B.
Sumoll Negre, N.
Vinyater, B.
Viognier, B.

10. Comunitat Autònoma d’Extremadura

Províncies: Badajoz, Càceres.

Varietats recomanades:

Alarije, B.
Borba, B.
Cabernet Sauvignon, N. 
Chardonnay, B. 
Cigüente, B.
Cayetana Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Macabeu, Viura, B.
Merlot, N. 
Pardina, Hoja Vuelta, Jaén Blanco, B.
Pedro Ximénez, B. 
Pinot Noir, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N. 
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.
Verdejo, B. 

Varietats autoritzades:
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Bobal, N.
Eva, Beba de los Santos, B.
Garnatxa Tintorera, N. 
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Tinto, N. 
Malvar, B.
Mazuela, N.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
Morisca, N. 
Moscatell d’Alexandria, B. 
Moscatell de gra menut, B. 
Parellada, B.
Perruno, B. 
Petit Verdot, N.
Riesling, B.
Tinto de la Pámpana Blanca, N.
Torrontés, B. 
Viognier, B.
Xarel·lo, B. 

11. Comunitat Autònoma de Galícia
Províncies: A Coruña, Lugo, Ourense i Pontevedra.

Varietats recomanades:

Albariño, B.
Blanca de Monterrei, B. 
Brancellao, N.
Caíño Blanco, B.
Caíño Bravo, N.
Caíño Longo, N.
Caíño Tinto, N.
Doña Blanca, Dona Branca, B.
Espadeiro, Torneiro, N.
Ferrón, N.
Godello, B.
Juan García, Mouratón, N.
Lado, B. 
Loureira, Loureiro Blanc, Márqués, B.
Loureiro Negre, N.
Mencía, N.
Merenzao, María Ordoña, N.
Pedral, Dozal, N.
Sousón, N.
Torrontés, B.
Treixadura, B.

Varietats autoritzades:

Albillo, B.
Garnatxa Tintorera, N.
Gran Negro, N.
Macabeu, Viura, B.
Palomino, B.
Tempranillo, N.
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12. Comunitat Autònoma de Madrid

Varietats recomanades:
Albillo, B.
Garnatxa Negra, N.
Malvar, B.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Jaén, B. 
Macabeu, Viura, B.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B. 
Parellada, B.
Torrontés, B.
Syrah, N. 

13. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Varietats recomanades:

Airén, B.
Garnatxa Negra, N.
Macabeu, Viura, B.
Merseguera, B.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Pedro Ximénez, B.
Tempranillo, Cencibel, N.
Verdil, B.

Varietats autoritzades:

Bonicaire, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B. 
Forcallat Blanca, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Malvasia, B.
Merlot, N.
Moravia Dulce, Crujidera, N.
Moscatell de gra menut, B. 
Petit Verdot, N. 
Sauvignon Blanc, B. 
Syrah, N. 
Viognier, B.

14. Comunitat Foral de Navarra

Varietats recomanades:

Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Negra, N.
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Graciano, N. 
Merlot, N.
Moscatell de gra menut, B.
Tempranillo, N.

Varietats autoritzades:

Albillo Mayor, Turruntés, B.
Bobal, N.
Garnatxa Blanca, B.
Gewürztraminer, B.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Tinta, N.
Mazuela, N.
Monastrell, N.
Parellada, B.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo Blanc, B.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B.

15. Comunitat Autònoma del País Basc

Províncies: Àlaba, Guipúscoa, Biscaia

Varietats recomanades:

Garnatxa Negra, N.                    
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, N.
Ondarrabi Beltza, N.
Ondarrabi Zuri, B.
Tempranillo, N.

Varietats autoritzades:

Albillo Mayor, Turruntés, B.
Cabernet Sauvignon, N. 
Chardonnay, B. 
Folle Blanche, B.
Garnatxa Blanca, B.
Gros Manseng, B.
Malvasia, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Tinta, N.
Monastrell, N. 
Moscatell d’Alexandria, B. 
Moscatell de gra menut, B. 
Parellada, B.
Petit Courbu, B.
Petit Manseng, B.
Pinot Noir, N. 
Riesling, B.
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Sauvignon Blanc, B.
Tempranillo Blanc, B.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B. 

16. Comunitat Autònoma de La Rioja

Varietats recomanades:

Chardonnay, B. 
Graciano,T
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, N.
Moscatell d’Alexandria, B. 
Moscatell de gra menut, B. 
Pinot Noir, N. 
Tempranillo, N.

Varietats autoritzades:

Albillo Mayor, Turruntés, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Malvasia, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Negra, N.
Monastrell, N.
Parellada, B. 
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Tempranillo Blanc, B.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B. 

17. Comunitat Valenciana

Províncies: Alacant, Castelló, València.

Varietats recomanades:

Bobal, N. 
Cabernet Sauvignon, N. 
Chardonnay, B. 
Garnatxa Negra, Gironet, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia, Subirat, B.
Merlot, N. 
Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla, B.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Pedro Ximénez, B.
Planta Fina de Pedralba, Planta Angort, B.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.
Pinot Noir, N. 
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
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Varietats autoritzades:

Airén, Forcallat Blanca, B.
Bonicaire, Embolicaire, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Parellada, B.
Planta Nova, Tardana, B.
Petit Verdot, N.
Tortosí, B.
Verdejo, B.
Verdil, B.

Varietats de raïm de taula

Totes les comunitats autònomes

Varietats recomanades:

Aledo, B.
Alfonso Lavallée, N.
Cardinal, N.
Calop, B.
Corazón de Cabrito, Teta de Vaca, B.
Chasselas, B.
Dominga, B.
Don Mariano, Imperial, Napoleón, N.
Eva, Beba de los Santos, B.
Italia, B.
Leopoldo III, N.
Molinera, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, Moscatell de Màlaga, B.
Naparo, N.
Ohanes, B.
Planta Mula, N.
Planta Nova, Tardana, Tortozón, B.
Quiebratinajas, Pizzutello, N.
Ragol, N.
Reina de las Viñas, B.
Roseti, Rosaki, Regina, Dattier de Beyrouth, B.
Sultanina, B.
Valenci Blanco, B.
Valenci Tinto, N.

Varietats autoritzades:

Autum Black, N.
Autum Seedless, B.
Black Rose, N.
Blush Seedless, N.
Calmeria, B.
Centenial Seedless, B.
Christmas Rose, N.
Crimson Seedless, N. 
Dabouki, B.
Dawn Seedless, B.
Doña María, Donna Maria, B.
Early Muscat, B.
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Emerald Seedless, B. 
Exotic, N.
Fantasy Seedless, N.
Flame Seedless, N.
Gold, B.
Matilde, B.
Perlette, B.
Queen, N.
Ralli Seedles, N.
Red Globe, N.
Ruby Seedless, N.
Sugra Five, B.
Sugra One, B. 

Varietats de destí particular
Totes les comunitats autònomes

Producció de panses
Varietats  recomanades:

Moscatell d’Alexandria, B.
Sultanina, B.

Varietats autoritzades:

Sugra Five, B.
Sugra One, B.

Varietats de portaempelts
Totes les comunitats autònomes

Varietats recomanades:
 Abreviatura

1 Blanchard = Berlandieri x Colombard ............................................  BCI
196-17Castel=1203 Couderc (Mourviedro x Rupestris Martín) x
 x Riparia Gloria .................................................................................  196-17 CL
6736 Castel = Riparia x Rupestris du Lot ..........................................  6 736 CL
161-49 Couderc = Riparia x Berlandieri ............................................  161-49 C
1616 Couderc = Solonis x Riparia .....................................................  1616 C
3 309 Couderc = Riparia Tomentosa x Rupestris Martín ...................  3 309 C
333 Escola Montpeller = Cabernet Sauvignon x Berlandieri .............  333 EM
13-5 E.V.E. Jerez = Descendència de Berlandieri 
Resseguier núm. 2 ............................................................................  13-5 EVEX
Fercal ................................................................................................  ---
5 A Martínez Zaporta = Autofecundació de 41-B ...............................  5A MZ
41 B Millardet-Grasset = Chasselas x Berlandieri .............................  41B M
420 A Millardet-Grasset = Berlandieri Grasset x Riparia ...................  420A M
19-62 Millardet-Grasset = Malbec x Berlandieri ................................  19-62 M
101-14 Millardet-Grasset, (6) ............................................................  101-14 M
1 103 Paulsen = Berlandieri Resseguier núm. 2 x 
x Rupestris de Lot .............................................................................  1 103 P
31 Richter = Berlandieri Resseguier núm. 2 x Novo Mexicana .........  31 R
99 Richter = Berlandieri Las Sorres x Rupestres du Lot ...................  99 R
110 Richter = Berlandieri Resseguier núm. 2 x 
x Rupestres Martín ............................................................................  110 R
140 Ruggeri = Berlandieri Resseguier núm. 2 x Rupestris du Lot ....  140 Ru
5 BB Teleki-Kober = Berlandieri x Riparia .........................................  55 BB T
SO4 Selecció Oppenheim del Teleki núm. 4 = 
= Berlandieri x Riparia .......................................................................  SO4
Rupestris du Lot ................................................................................  R de Lot»
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ANNEX XXII

Examen de l’aptitud per al conreu de varietats de vinya

L’examen l’han de fer els organismes designats per la comunitat autònoma o bé sota 
el control d’aquests organismes.

L’examen consisteix en l’estudi de l’aptitud cultural de les varietats de vinya de què es 
tracti en les condicions de conreu considerades normals a la regió. S’han de conrear i 
observar com a «varietats» testimoni una o més varietats incloses en la classificació i 
suficientment esteses a la regió, amb la finalitat de comparar-les en condicions 
idèntiques.

L’admissió d’una varietat de vinya a la classificació només pot tenir lloc després de cinc 
anys de producció consecutius en el moment del començament de l’examen. Aquest 
període pot ser reduït a dos anys en el cas de l’examen d’aptitud de varietats de raïm de 
taula.

I. Realització de l’examen

Les comunitats autònomes han de determinar les normes d’organització de la prova i 
de recol·lecció, de manera que es pugui efectuar un estudi estadístic rigorós. S’han de 
tenir en consideració, com a mínim, els següents elements:

1. Superfície conreada: El terreny ha de ser adequat per al conreu de la vinya i ser 
representatiu de l’àrea vitícola de què es tracti. La seva extensió ha de possibilitar que per 
varietat examinada o de la varietat testimoni es puguin produir com a mínim:

a) 300 litres de vi en el cas de varietats de raïm de vinificació.
b) 2.000 estaques de portaempelts.

2. Proves a realitzar: el material de la mateixa varietat però de diferents parcel·les 
s’ha de tractar conjuntament:

a) En el cas de varietats de raïm de vinificació, els vins s’han de sotmetre amb 
regularitat a controls organolèptics i analítics, i s’ha de conservar per escrit el resultat 
d’aquests controls.

b) En el cas de varietats de portaempelts, s’han de recol·lectar simultàniament i s’han 
d’envasar d’acord amb la legalitat vigent. Per a l’examen d’aptitud per a l’empelt, s’han 
d’empeltar amb pues procedents a la regió de què es tracti d’entre les cultivades per a la 
producció d’empelts, segons els mètodes i les condicions habituals en aquesta regió. 
S’han d’empeltar almenys 1.000 estaques procedents de cadascuna de les varietats de 
portaempelts i de la varietat o les varietats testimoni. Els percentatges d’arrelament s’han 
de determinar amb l’arrencada i el calibratge previs dels empelts. Per analitzar l’adaptació 
al sòl i al clima, s’han de crear parcel·les experimentals amb els empelts esmentats. S’han 
de consignar per escrit els resultats de les observacions efectuades en cadascuna de les 
parcel·les, i en particular el rendiment de raïm i la densitat i l’acidesa total del most.

II. Contingut de l’examen

L’examen ha de contenir: 

1.- Per a les varietats de raïm de vinificació:

a) Indicacions detallades sobre el comportament enfront dels virus i els nematodes 
vectors de virus en comparació de la varietat o varietats testimoni.

b) Valors mitjans relatius als diferents anys d’assajos per a la varietat de vinya de què 
es tracti i per a la varietat o varietats testimoni, referents a: El rendiment en raïm expressat 
en quilograms per hectàrea; la densitat natural del most o del suc, i l’acidesa total del most 
expressada en miliequivalents per litre.
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c) Una apreciació del vi produït a partir de la varietat objecte d’examen, mitjançant 
degustació a cegues, a més de:

1r Una descripció general de les característiques principals de l’esmentat vi.
2n Una classificació dels esmentats vins segons un sistema de notació que s’utilitzi 

habitualment a la regió de què es tracti per als controls oficials del vi, amb indicació 
simultània dels punts concedits als diferents vins obtinguts a partir de les varietats 
testimoni.

2.- Per a les varietats de portaempelts:

a) Les mateixes precisions recollides en el paràgraf a), relatives al raïm de vinificació, 
així com les recollides en el paràgraf b), per a l’apreciació del comportament de la varietat 
de portaempelts examinada una vegada que se l’empelti amb una vinífera, per analitzar la 
seva adaptació al sòl i al clima.

b) Pel que fa a l’examen de les vinyes mares:

1r Indicacions sobre el començament i l’evolució de la maduració del tronc de la 
varietat de portaempelts examinada en comparació de la varietat o varietats testimoni.

2n Valors mitjans referents al nombre: d’estaques empeltables de portaempelts; 
d’estaquetes recollides al llarg dels diferents anys d’assajos, i, en cas que sigui necessari, 
indicacions sobre el conreu de les varietats de portaempelts.

Pel que fa a l’aptitud per a l’empelt en comparació de les varietats testimoni: Indicacions 
sobre la intensitat de la formació del call i la seva evolució en el temps, i proporcions 
mitjanes d’arrelament en els anys d’assajos.

ANNEX XXIII

Moviment de drets de la reserva regional
ANNEX XXIII 

Moviment de drets de la reserva regional 

Comunitat autònoma:  

Campanya: 

Data de la comunicació: 

Drets de plantació incorporats a la reserva Drets de plantació adjudicats per la reserva 
Superfície 

(ha) 
Import 

(€) 
Superfície 

(ha) 
Import 

(€) 
    

Data límit de la comunicació: 31 de desembre (primera comunicació, el 31 de desembre de 2008) 

 (article 42 del present Reial decret) 

 

 

 

21

Data límit de la comunicació: 31 de desembre (primera comunicació, el 31 de desembre de 2008)
(article 42 del present Reial decret)

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


