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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
742 Reial decret 8/2015, de 16 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

1363/2011, de 7 d’octubre, pel qual es desplega la reglamentació comunitària 
en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes 
vitivinícoles.

El Reial decret 1363/2011, de 7 d’octubre, ha desplegat la reglamentació comunitària 
en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes vitivinícoles.

El Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió de 14 de juliol, pel qual s’estableixen 
determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que 
fa a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes 
tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles, 
assenyala a l’article 56.2.b) que en l’etiquetatge de vins la menció obligatòria del nom i 
l’adreça de l’embotellador es pot completar, per al cas de vins amb denominació d’origen 
o indicació geogràfica protegida, amb una menció relativa al lloc on es va efectuar el seu 
embotellament (a l’explotació del productor, en els locals d’una agrupació de productors, 
o en una empresa de la zona geogràfica delimitada o dels seus voltants), sota unes 
condicions d’ús definides per cada Estat membre.

Produïda la sol·licitud per establir la regulació nacional de la tercera opció a què es 
refereix l’article 56.2.b) del Reglament (CE) 607/2009, així com per ampliar la llista 
d’unitats geogràfiques més grans que la zona que inclou una denominació d’origen o 
indicació geogràfica protegides que s’inclouen a l’annex V del Reial decret 1363/2011, es 
considera convenient incorporar a l’esmentat Reial decret aquestes sol·licituds.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i entitats 
representatives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 16 de gener de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1363/2011, de 7 d’octubre, pel qual es desplega 
la reglamentació comunitària en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de 
determinats productes vitivinícoles.

El Reial decret 1363/2011, de 7 d’octubre, pel qual es desplega la reglamentació 
comunitària en matèria d’etiquetatge, presentació i identificació de determinats productes 
vitivinícoles, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un nou article 19 bis amb el contingut següent:

«Article 19 bis. Condicions d’utilització de termes que es refereixen al lloc on es 
va fer l’embotellament dels vins amb denominació d’origen o indicació 
geogràfica protegida.

En aplicació de l’article 56.2.b).iii, del Reglament (CE) núm. 607/2009 de la 
Comissió, de 14 de juliol de 2009, s’estableixen les mencions relatives al lloc on es 
va fer l’embotellament, per als vins designats amb denominació d’origen o indicació 
geogràfica protegides, que figuren a l’annex IV bis.»

Dos. S’afegeix un nou annex IV bis amb el contingut següent:
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«ANNEX IV BIS

Condicions d’utilització de mencions relatives al lloc d’embotellament de vins amb 
denominació d’origen o indicació geogràfica protegides (article 19 bis)

“Embotellament en origen”. Aplicable als vins amb denominació d’origen 
protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP) que hagin estat embotellats 
en una empresa situada en la zona geogràfica delimitada complint els requisits que 
estableix el plec de condicions de l’esmentada DOP o IGP, o si s’escau, si ho 
permet el plec, complint el que indica l’article 6.4.a) del Reglament (CE) 607/2009 
de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, en els voltants de la zona delimitada de què 
es tracti.»

Tres. Es modifica l’annex V –Unitats geogràfiques més grans que la zona que inclou 
una denominació d’origen o indicació geogràfica protegida (article 22)– al qual s’afegeix el 
paràgraf següent:

«“Andalusia”: Per a les denominacions d’origen protegides (DOP) ‘‘Condado de 
Huelva’’, ‘‘Jerez-Xérès-Sherry’’, ‘‘Málaga’’, ‘‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’’, 
‘‘Montilla-Moriles’’, ‘‘Sierras de Málaga’’, ‘‘Granada’’ i ‘‘Lebrija’’, i igualment per a les 
indicacions geogràfiques protegides (IGP) ‘‘Altiplano de Sierra Nevada’’, ‘‘Bailén’’, 
‘‘Cádiz’’, ‘‘Córdoba’’, ‘‘Cumbres del Guafalfeo’’, ‘‘Desierto de Almería’’, ‘‘Laderas del 
Genil’’, ‘‘Laujar-Alpujarra’’, ‘‘Los Palacios’’, ‘‘Norte de Almería’’, ‘‘Ribera del 
Andarax’’, ‘‘Sierras de las Estancias y los Filabres’’, ‘‘Sierra Norte de Sevilla’’, 
‘‘Sierra Sur de Jaén’’, “Torreperogil” i “Villaviciosa de Córdoba”.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de gener de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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