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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4217 Reial decret 288/2015, de 17 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 

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

El Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, 
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, estableix un nou règim de plantacions de 
vinya basat en autoritzacions a partir de l’1 de gener de 2016, que s’ha d’aplicar fins al 31 
de desembre de 2030.

Per tant, el règim de drets de plantació de vinya es deroga a partir del 31 de desembre 
de 2015, i es considera convenient modificar el Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, 
pel qual es regula el potencial de producció vitícola, per ampliar fins a l’1 de juny de 2015 
el termini de presentació de sol·licituds per a les transferències la tramitació de les quals 
correspon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en l’última campanya en 
què es poden fer transferències, ja que a partir de l’1 de gener de 2016 no estan permeses 
les transferències de drets de plantació. Atès que s’amplia el termini, la qual cosa és més 
beneficiosa per als sol·licitants, es preveu l’aplicació retroactiva a l’1 d’abril de 2015 
d’aquesta modificació.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 
d’abril de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula 
el potencial de producció vitícola.

L’article 8 del Reial decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el potencial 
de producció vitícola, se substitueix pel següent:

«Article 8. Tramitació de les transferències i cessions de drets l’autorització de les 
quals correspon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

1. Les sol·licituds de transferències de drets, adreçades al director general de 
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, s’han de presentar, pels qui els pretenguin adquirir, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on radiqui la parcel·la on s’hagi d’efectuar la 
plantació, o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de desembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, amb anterioritat a l’1 de juny de 2015, 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 és vàlid per a la campanya en què se sol·licita la 
transferència dels drets de replantació.
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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.

Així mateix, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds de conformitat 
amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de remetre a la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient totes les sol·licituds presentades durant la campanya, una vegada 
revisades i obtinguda la totalitat de la documentació que esmenta l’apartat anterior, 
al més tard dins del termini dels 31 dies hàbils després de la data de registre de la 
sol·licitud. Als efectes del compliment d’aquest termini es té en compte la data de 
registre de sortida de l’ofici de remissió de la comunitat autònoma.

3. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, previ informe 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, l’ha de notificar als 
sol·licitants i n’ha de remetre una còpia a les comunitats autònomes afectades. 
Contra la resolució que es dicti, els interessats poden interposar recurs d’alçada 
davant el secretari general d’Agricultura i Alimentació.

El termini màxim per resoldre i notificar als interessats la resolució corresponent 
és de sis mesos des que la sol·licitud hagi entrat en el registre del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.»

Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les sol·licituds de transferències de 
drets que s’hagin presentat des de l’1 d’abril de 2015.

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, 17 d’abril de 2015.

FELIPE R.

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