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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5939 Reial decret 461/2011, d’1 d’abril, pel qual es modifiquen el Reial decret 

244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les mesures del programa de 
suport al sector vitivinícola espanyol, el Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, 
sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, i el Reial decret 
1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola.

Mitjançant aquest Reial decret es procedeix a adaptar la normativa estatal que contenen 
per al sector vitivinícola els reials decrets 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les 
mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol, 1303/2009, de 31 de juliol, 
sobre declaracions obligatòries del sector vitivinícola, i pel qual es modifica el Reial decret 
1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i 1244/2008, 
de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

En primer lloc, es fa necessari modificar alguns aspectes del Reial decret 244/2009, de 
27 de febrer, referents, d’una banda, a les comunicacions dels pagaments de la mesura de 
reestructuració i reconversió de vinya, que han de realitzar les comunitats autònomes al 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb la finalitat de donar claredat i millorar 
l’aplicació i la gestió de la mesura en el marc Programa de suport al sector vitivinícola i de 
la seva dotació pressupostària i, d’altra banda, als programes de promoció per permetre, 
conforme preveu el Reglament (UE) núm. 772/2010 de la Comissió, d’1 de setembre, que 
es puguin prorrogar per un màxim de dos anys, en consideració al caràcter específic de les 
mesures de promoció, que exigeixen uns tràmits administratius més prolongats a l’Estat 
membre i en el tercer país amb la finalitat d’assolir un millor aprofitament dels fons destinats 
a aquesta mesura.

En segon lloc, respecte al Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries del sector vitivinícola, i pel qual es modifica el Reial decret 1244/2008, de 18 
de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, es modifiquen els terminis de 
comunicació de dades de les comunitats autònomes al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí amb l’objecte de facilitar als operadors la informació actualitzada.

Finalment, del Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial 
de producció vitícola, es modifica el capítol VI «Varietats de vinya» amb la finalitat d’eliminar 
l’obligació de comunicar les modificacions que cada comunitat autònoma realitzi en la 
classificació de raïm de taula i d’altres usos, i d’actualitzar la classificació de varietats de 
vinya del seu annex XXI.

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

En la seva elaboració 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, amb 
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 
d’abril de 2011,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació 
de les mesures del programa de suport al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 244/2009, de 27 de febrer, per a l’aplicació de les mesures del programa 
de suport al sector vitivinícola espanyol, queda modificat de la manera següent:

U. El paràgraf h) de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«h) «Programa»: Als efectes de la mesura de promoció en mercat de tercers 
països, es considera programa el conjunt d’accions de promoció coherents que es 
despleguin en un o diversos tercers països, l’abast de les quals sigui suficient per 
contribuir a augmentar la informació sobre els productes en qüestió, així com la 
seva comercialització.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«3. Els programes poden tenir una durada màxima de tres anys per beneficiari 
i país. No obstant això, poden ser prorrogats per un període no superior a dos anys, 
amb la sol·licitud prèvia d’acord amb el que preveu l’article 8 apartat 3.»

Tres. El paràgraf e) de l’apartat 1 de l’article 5 queda redactat de la manera 
següent:

«e) Entitats associatives sense ànim de lucre participades per empreses del 
sector vitivinícola que tinguin entre els seus fins la promoció exterior dels vins.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«2. Les accions s’han de distribuir en períodes de 12 mesos que comencen l’1 
de juliol.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«1. Els interessats que reuneixin les condicions que preveu l’article 5 han de 
presentar les seves propostes d’accions i programes i la documentació corresponent 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què estigui ubicat el domicili 
fiscal de la seva empresa o organització o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, abans de l’1 de març de cada 
any.»

Sis. A l’article 8 s’hi afegeix un nou apartat 3, amb el contingut següent:

«3. En cas de sol·licitar pròrroga d’un programa, d’acord amb l’apartat 3 de 
l’article 4, a més de la documentació que preveuen els apartats 1 i 2 del present 
article, els interessats han de presentar un informe de resultats dels dos primers 
anys d’execució per a la seva avaluació. Dit informe ha de contenir, almenys, 
informació relativa als efectes al mercat de destí del programa dut a terme, a més 
de detallar les raons per sol·licitar la pròrroga.»

Set. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 9 queda redactat de la manera 
següent:

«2. D’acord amb els criteris que estableix l’annex IV, les comunitats autònomes 
han d’elaborar una llista provisional amb els programes seleccionats prioritzats, i 
l’han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí abans de l’1 d’abril, 
en el format electrònic, annex V, disponible en la web del Ministeri de Medi Ambient, 
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i Medi Rural i Marí. S’hi ha d’adjuntar la documentació dels programes seleccionats 
(còpia del formulari i la fitxa de l’annex III).»

Vuit. L’article 10 es modifica de la manera següent:

a) El tercer paràgraf de l’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«L’esmentada Comissió és la responsable d’elaborar, per a cada exercici 
FEAGA, la llista definitiva de les accions i programes a proposar a la Conferència 
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural perquè l’aprovi.»

b) L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«3. La Comissió pot proposar, segons sigui procedent:

a) Si la despesa total prevista en les sol·licituds tramitades no excedeix el límit 
pressupostari inicialment assignat a aquesta mesura:

i. L’aprovació de totes les sol·licituds tramitades que s’ajustin a l’estratègia i les 
directrius establertes, si s’escau, pel Comitè previst a l’article 19.

ii. L’aprovació condicionada a l’acceptació de determinades adaptacions que 
s’ajustin a l’estratègia i directrius establertes, si s’escau, pel Comitè previst a l’article 
19.

b) Si la despesa total prevista en les sol·licituds tramitades excedeix el límit 
pressupostari inicialment assignat a aquesta mesura:

i. L’aprovació de les sol·licituds tramitades que s’ajustin a l’estratègia i directrius 
establertes, si s’escau, pel comitè previst a l’article 19, fins al límit de les disponibilitats 
pressupostàries.

ii. L’aprovació condicionada a l’acceptació de determinades adaptacions que 
s’ajustin a l’estratègia i directrius establertes, si s’escau, pel Comitè previst a l’article 
19, fins al límit de les disponibilitats pressupostàries.

iii. L’increment de la dotació pressupostària destinada a la mesura.»

Nou. L’article 11 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Una vegada aprovada per la Conferència Sectorial d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural la llista definitiva de les accions i programes seleccionats i 
les condicions establertes per a aquests, les comunitats autònomes han de resoldre 
les sol·licituds i les han de notificar als beneficiaris. El termini màxim per a la resolució 
i notificació del procediment és de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds.»

b) L’apartat 4 queda redactat de la manera següent:

«4. En cas que es produeixi el desistiment per part d’algun beneficiari la 
sol·licitud del qual ha estat objecte de resolució estimatòria, les comunitats autònomes 
ho han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, abans de l’1 
de desembre, a l’efecte de poder disposar dels fons que s’alliberin.»

Deu. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Modificació de les accions i programes.

1. No es poden modificar productes, activitats ni costos de les accions i 
programes excepte quan sigui patent que s’obtindrien millors resultats amb les 
modificacions proposades. Qualsevol d’aquestes modificacions ha de ser objecte 
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d’una notificació prèvia a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que ha de 
comprovar i, si s’escau, autoritzar les modificacions proposades que compleixin els 
requisits per ser subvencionables.

2. En cap cas, no es poden modificar a l’alça els pressupostos aprovats per als 
programes, ni s’hi poden incloure nous països.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí abans de l’1 de juny les modificacions que s’han produït i que 
afectin les anualitats en curs.

4. Les modificacions que afectin anualitats no començades han de ser 
notificades, abans de l’1 de març, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
perquè les aprovi, qui, al seu torn, les ha de comunicar al Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí abans de l’1 d’abril.»

Onze. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Pagaments.

1. Es pot sol·licitar un únic pagament o pagaments intermedis de la contribució 
comunitària anual. Les sol·licituds s’han de referir a les accions realitzades i 
pagades.

2. Tots els pagaments s’han de fer a través d’un compte únic dedicat en 
exclusiva a aquest fi.

3. Les sol·licituds de pagaments intermedis s’han de presentar, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, abans que conclogui el mes següent a aquell 
en què expiri cada període de quatre mesos, a partir de l’1 de juliol.

Els pagaments intermedis i el pagament de l’avançament que preveu l’article 14 
no poden sobrepassar en el seu conjunt el 80 per cent del total de la contribució 
comunitària.

4. Una vegada finalitzades les accions de cada anualitat i, com a molt tard, 
abans que conclogui el mes següent a la finalització de l’anualitat, el beneficiari pot 
sol·licitar el pagament del saldo de l’ajuda davant l’òrgan competent de la seva 
comunitat autònoma.

5. La comunitat autònoma ha de fer els pagaments en un termini màxim de 60 
dies des de la recepció completa de la sol·licitud de pagament.

6. Perquè es considerin admissibles, les sol·licituds de pagament han d’anar 
acompanyades de:

a) Un informe resum de les actuacions desglossades en activitats amb el 
corresponent import pressupostari i el cost final de cadascuna d’aquestes actuacions, 
i una avaluació dels resultats obtinguts que es poden verificar en la data de 
l’informe.

b) Les factures i justificants de despesa dels pagaments realitzats.
c) Extracte bancari del compte esmentat en el punt 2 del present article en què 

es pugui comprovar la realització dels pagaments justificats mitjançant les factures 
esmentades en la lletra b) del present apartat.

7. El pagament està supeditat a la presentació dels comptes auditats i informes 
d’auditoria de comptes realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria 
legalment reconeguts o, si no, a la verificació per part de la comunitat autònoma de 
les factures i els documents esmentats en l’apartat 6 del present article.

8. Es poden considerar costos indirectes imputables a l’acció subvencionada, 
fins a un límit del dos per cent dels costos efectius d’execució de les accions 
promocionals. Aquests costos no requereixen justificació addicional i han d’estar 
previstos específicament en el pressupost del programa presentat.

9. Així mateix, amb vista a la justificació tècnica de les accions, es poden 
sol·licitar al beneficiari mitjans de prova de la realització de les accions 
promocionals.»
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Dotze. L’apartat 1 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«1. Els òrgans competents de la comunitat autònoma han de fer un pla de 
control anual sobre la base d’una anàlisi de riscos que ha d’incloure, almenys, el 20 
per cent dels programes, pagats l’any anterior.»

Tretze. L’apartat 3 de l’article 29 queda redactat de la manera següent:

«3. Com a molt tard el 20 de juny de cada any les comunitats autònomes han 
d’enviar a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí:

a) La declaració dels pagaments realitzats per l’organisme pagador en l’exercici 
financer en curs, referits a divendres de la setmana immediatament anterior a la 
data del 20 de juny, d’acord amb l’annex VIII.

b) Les previsions de despeses que es puguin realitzar fins al 15 d’octubre de 
l’exercici financer, sempre que els pagaments comunicats a l’apartat anterior 
excedeixin el 95 per cent de l’assignació financera per a l’exercici en qüestió, d’acord 
amb l’annex IX.»

Catorze. L’article 58 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Les actuacions de control s’han de dur a terme de conformitat amb el que 
estableixen la normativa comunitària aplicable i el present Reial decret. Pel que fa a 
la mesura de reestructuració i reconversió de vinya, s’ha d’aplicar especialment el 
que recull l’article 81 del Reglament (CE) 555/2008 de la Comissió, amb la redacció 
recollida en el Reglament (UE) 772/2010 de la Comissió que modifica l’anterior.»

b) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«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. En el cas de la reestructuració i reconversió de vinya, el pla general 
esmentat ha de tenir en compte el registre vitícola de la comunitat autònoma 
corresponent.»

Quinze. L’annex III passa a tenir el contingut següent:

«ANNEX III

Formulari

III. Pressupost

Pressupost recapitulatiu:
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Acció Activitats Exercici I
Anualitat I

Exercici II
Anualitat II

Exercici III
Anualitat III Total

1 1.1

1.2

1.3

2 2.1

2.2

2.3

Garanties

Costos indirectes

   Total»

Setze. L’annex V passa a tenir el contingut inclòs en l’annex d’aquest Reial decret.

Disset. L’annex VIII passa a tenir el contingut següent:

«ANNEX VIII

Pagaments de reestructuració i reconversió

Reestructuració i reconversió de vinya

Comunitat Autònoma: Campanya:
Data de comunicació:

Pla
Reestructuració Compensació per pèrdua d’ingressos

Import total (€)
Superfície (ha) Import (€) Superfície (ha) Import (€)

  Total»

Comunicació d’acord amb el paràgraf a) de l’apartat 3 de l’article 29 del present Reial decret

Article segon. Modificació del Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries en el sector vitivinícola.

L’apartat 1 de l’article 7 del Reial decret 1303/2009, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries en el sector vitivinícola queda redactat de la manera següent:

«1. Les comunitats autònomes han de facilitar al Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí tota la informació que sigui necessària per al compliment de les 
obligacions de comunicació a la Comissió de la Unió Europea previstes en la 
normativa comunitària, amb una antelació mínima de trenta dies als terminis límits 
establerts per a cada supòsit.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, s’estableixen els següents 
terminis per a la tramesa des de les comunitats autònomes al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí:

a) La recapitulació de les declaracions d’existències al terme de la campanya 
anterior, com a molt tard el 15 d’octubre.

b) El resultat definitiu de les declaracions de producció de la campanya en 
curs, com a molt tard el 15 de febrer.»
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Article tercer. Modificació del Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula 
el potencial de producció vitícola.

El Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 30 queda redactat de la manera següent:

«3. Varietat de raïm per a altres usos, una varietat de vinya conreada 
normalment per a altres destinacions que els esmentats en els apartats 1 i 2.»

Dos. L’article 31 queda modificat de la manera següent:

a) El paràgraf b) de l’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«b) Per a les varietats de raïm de taula i d’altres usos en recomanades i 
autoritzades.»

b) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«2. Les denominacions i sinonímies de varietats de raïm de vinificació 
classificades han d’estar incloses en el Registre de varietats comercials de vinya per 
a Espanya.»

c) El paràgraf c) de l’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«c) Pel que fa a varietats de raïm per a altres usos, les varietats pertanyents a 
l’espècie “Vitis vinifera” (L), quan tals varietats de vinya presentin normalment una 
aptitud particular per a les destinacions de què es tracti.»

d) El paràgraf c) de l’apartat 4 queda redactat de la manera següent:

«c) Pel que fa a varietats de raïm per a altres usos, les varietats pertanyents a 
l’espècie “Vitis vinifera” (L), de les quals s’obtinguin productes la qualitat dels quals, 
fins i tot tenint un nivell adequat, no arribi a la dels productes obtinguts amb les 
varietats de vinya que preveu la lletra c) de l’apartat 3.»

Tres. L’article 33 queda redactat de la manera següent:

«Article 33. Sinonímies i homonímies.

Per a cada una de les varietats incloses en la classificació de varietats de raïm 
de vinificació s’hi han d’afegir, en cas de tenir-les, les sinonímies que corresponguin, 
sempre que estiguin recollides en el Registre de varietats comercials de vinya per a 
Espanya.

S’ha d’elaborar així mateix una llista d’homonímies dins de les varietats incloses 
en la classificació.»

Quatre. L’article 34 queda redactat de la manera següent:

«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 o de material de multiplicació vegetativa de la vinya.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 36 queda redactat de la manera següent:

«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 
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classificació de varietats de raïm de vinificació i de portaempelt que figuren a l’annex 
XXI que hagin realitzat en compliment del que preveu l’article 34.»

Sis. El primer paràgraf de l’article 37 queda redactat de la manera següent:

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

Set. L’annex I «Rendiments mitjans», pel que fa a l’apartat «Comunitat Autònoma del 
País Basc», queda redactat de la manera següent:

«Comunitat Autònoma del País Basc

Zones de producció de la denominació d’origen:

Rioja: 45 hl/ha.
Txakolí d’Àlaba: 70 hl/ha.
Txacolí de Bizkaia: 71 hl/ha.
Txacolí de Getaria: 78 hl/ha.»

Vuit. L’annex XXI passa a tenir el contingut següent:

«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:
Garrido Fino, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Palomino, B.
Palomino Fino, Listán Blanco, B.
Pardina, Baladí Verdejo, Calagraño, Jaén Blanco, B.
Pedro Ximénez, B.

Varietats autoritzades:
Airén, B.
Albariño, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Colombard, B.
Doradilla, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Tinto, N.
Lairen, B.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Malvasia Aromàtica, B.
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Mencía, N.
Merlot, N.
Molinera, N.
Mollar Cano, N.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell de gra menut, moscatell morisc, B.
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 Blanc, Bijiriego, B.
Viognier, B.
Zalema, B.

2. Comunitat Autònoma d’Aragó

Províncies: Osca, Terol, Saragossa:

Varietats recomanades:

Alarije, Malvasia de la Rioja, Rojal, B.
Alcañón, B.
Bobal, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Peluda, N.
Garnatxa Tinta, N.
Garnatxa Tintoréra, N.
Gewürztraminer, B.
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, Carinyena, N.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moristel, Juan Ibáñez, Concejón, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Parraleta, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, N.
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Varietats autoritzades:

Cabernet Franc, N.
Chenin Blanc, B.
Derechero, N.
Garnatxa Vermella, Garnatxa Gris, N.
Graciano, N.
Miguel del Arco, N.
Pardina, Robal, B.
Verdejo, B.
Vidadillo, N.
Xarel·lo, B.

3. Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries

Varietats recomanades:

Albarín Blanc, B.
Albillo Mayor, 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.
Mantell Negre, N.
Moll, Pansal Blanca, Premsal, B.

Varietats autoritzades:

Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Fogoneu, N.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Giró Ros, B.
Gorgollassa, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia Aromàtica, Malvasia de Banyalbufar, B.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Pinot Noir, N.
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Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Viognier, B.

5. Comunitat Autònoma de les Canàries

Províncies: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife:

Varietats recomanades:

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

Varietats autoritzades:

Bastardo Blanc, Baboso Blanc, B.
Bastardo Negre, Baboso Negre, N.
Breval, B.
Burrablanca, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Listán Blanco de Canarias, 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.
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Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N.
Mencía, N.
Merlot, N.
Hondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, B.
Palomino, B.
Riesling, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Negro de Toro, N.
Treixadura, B.

7. Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

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

Varietats recomanades:

Airén, B.
Albillo Real, B.
Bobal, N.
Coloraillo, 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, B.

Varietats autoritzades:

Alarije, B.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Peluda, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Malbec, N.
Malvasia Aromàtica, B.
Mazuela, Carinyena, N.
Mencía, N.
Merlot, N.
Montúa, Chelva, B.
Moravia Agria, N.
Moravia Dulce, Crujidera, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Passerell, Marisancho, B.
Pardina, Jaén Blanco, B.
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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.
Verdoncho, B.
Viognier, B.

8. 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.
Juan Garcia, Mouraton, N.
Macabeu, Viura, B.
Mencía, N.
Prieto Picudo, N.
Tempranillo, Tinto fino, Tinto del País, Tinta de Toro, N.
Verdejo, B.

Varietats autoritzades:

Alarije, Rojal, Malvasia de la Rioja, B.
Albarín Blanc, B.
Albarín Negre, N.
Albariño, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, Malvasia Castellana, B.
Garnatxa Vermella, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N.
Malbec, N.
Merenzao, N.
Merlot, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Hondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, B.
Palomino, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Rufete, N.
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Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Treixadura, B.
Viognier, 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.
Garnatxa Negra, Lladoner, 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:

Alarije, Subirat Parent, B.
Albariño, B.
Chenin Blanc, B.
Gewürztraminer, B.
Garnatxa Vermella, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Malvasia Aromàtica, 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.
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Cabernet Sauvignon, N.
Cayetana Blanca, B.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, Cigüente, B.
Garnatxa Negra, N.
Macabeu, Viura, B.
Merlot, N.
Pardina, Jaén Blanc, B.
Pedro Ximénez, B.
Pinot Noir, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, N.
Verdejo, B.

Varietats autoritzades:

Beba, Eva, B.
Bobal, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Negre, 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.
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Lado, B.
Loureira, Loureiro Blanc, Marqués, 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.

12. Comunitat Autònoma de Madrid

Varietats recomanades:

Albillo Real, B.
Garnatxa Negra, N.
Malvar, B.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B.
Pardina, Jaén Blanco, B.
Parellada, B.
Petit Verdot, N.
Torrontés, B.
Sauvignon Blanc, 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.
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Varietats autoritzades:

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

14. Comunitat Foral de Navarra

Varietats recomanades:

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

Varietats autoritzades:

Alarije, Malvasia de la Rioja, B.
Albillo Mayor, Turruntés, B.
Bobal, N.
Garnatxa Blanca, B.
Gewürztraminer, B.
Macabeu, Viura, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Negra, 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.
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Mazuela, N.
Hondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, B.
Tempranillo, N.

Varietats autoritzades:

Alarije, Malvasia de la Rioja, B.
Albillo Mayor, Turruntés, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B,.
Folle Blanche, B.
Garnatxa Blanca, B.
Gros Manseng, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Negra, 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.
Sauvignon Blanc, B.
Tempranillo Blanc, B.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B.

16. Comunitat Autònoma de La Rioja

Varietats recomanades:

Chardonnay, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Pinot Noir, N.
Tempranillo, N.
Varietats autoritzades:
Alarije, Malvasia de la Rioja, B.
Albariño, B.
Albillo Mayor, Turruntés, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Hondarrabi Zuri, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Negra, N.
Monastrell, N.
Parellada, B.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Tempranillo Blanc, B.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B.
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17. Comunitat Valenciana

Províncies: Alacant, Castelló, València:

Varietats recomanades:

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

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Bonicaire, Embolicaire, N.
Cabernet Franc, N.
Forcallat Blanca, B.
Forcallat Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Malbec, N.
Mazuela, N.
Mencia, N.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Planta Nova, Tardana, B.
Riesling, B.
Semillon, B.
Tortosí, B.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Viognier, 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 Riparia Gloria 196-17 CL
6736 Castel = Riparia x Rupestris du Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 736 CL
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Abreviatura

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-14M
1 103 Paulsen = Berlandieri Resseguier núm. 2 x Rupestris du Lot . . . . . . . . 1 103 P
31 Richter = Berlandieri Resseguier núm. 2 x Novo Mexicana . . . . . . . . . . . . 31 R
99 Richter = Berlandieri Las Sorres x Rupestris du Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 R
110 Richter = Berlandieri Resseguier núm. 2 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 du Lot.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Els apartats dos; sis, punt 8 de l’apartat onze; quinze i setze de l’article primer són 
aplicables per als programes que es financin amb càrrec a l’exercici FEAGA 2012.

Els apartats u, tres, quatre, cinc, set, vuit, nou, deu, onze, excepte el punt 8, i dotze, de 
l’article primer entren en vigor per als programes que es financin amb càrrec a l’exercici 
FEAGA 2013.

Madrid, 1 d’abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural y Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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