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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7339 Reial decret 313/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 

739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector 
vitivinícola, i el Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el 
potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 
de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-
2018 al sector vitivinícola.

Mitjançant el Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en 
el sector vitivinícola, s’ha aprovat la normativa bàsica en matèria de declaracions 
obligatòries del sector vitivinícola, necessària per dotar de més transparència el sector 
vitivinícola i per disposar de millors informacions del seu mercat, així com per al 
desplegament del 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, i del Reglament (CE) núm. 436/2009 
de la Comissió, de 26 de maig de 2009, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 479/2008, del Consell, pel que fa al registre vitícola, a les 
declaracions obligatòries i a la recopilació d’informació per al seguiment del mercat, als 
documents que acompanyen el transport de productes i als registres que s’han de portar 
en el sector vitivinícola.

Amb l’experiència adquirida en la seva aplicació, és necessari introduir-hi modificacions 
per clarificar la informació que han de contenir les declaracions obligatòries que han de fer 
els productors i magatzemistes del sector vitivinícola. A més es procedeix a la simplificació 
sense que per això es perdi informació significativa, i s’elimina l’obligació de presentar una 
de les tres declaracions anuals dels productors de menys de 1.000 hl de producció mitjana. 
Aquests canvis no suposen cap variació en el contingut essencial del Reial decret que es 
modifica.

D’altra banda, mitjançant el Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el 
potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, 
per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, 
s’ha establert la normativa bàsica sobre això, que conté el règim d’autoritzacions de 
plantacions de vinya, que inclou les noves plantacions, les replantacions, i la conversió de 
drets de plantació de vinya en autoritzacions. Específicament, a l’article 11.5 s’ha clarificat 
que la possibilitat de rebuig està lligada al fet que es concedeixi una autorització per menys 
del 50% de la superfície admissible total de la seva sol·licitud, i no de la sol·licitada, atès 
que la redacció vigent induïa a confusió.

La regulació bàsica continguda en 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.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com les entitats més 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 a la reunió del dia 29 
de juliol de 2016,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries en el sector vitivinícola.

El Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector 
vitivinícola, queda modificat de la manera següent:

U. Les lletres b) i c) de l’article 2 queden redactades de la manera següent:

«b) «Productor»: qualsevol persona física o jurídica, o agrupació d’aquestes 
persones, que hagin produït most o vi de la seva propietat, directament o a través 
de tercers, a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm parcialment 
fermentat o de vi nou en procés de fermentació. Un productor que també dugui a 
terme l’activitat emparada per la lletra c) del present article és considerat 
exclusivament productor, sense perjudici que hagi de declarar la part de vi o most 
que correspongui a la seva activitat com a magatzemista.

c) «Magatzemista»: qualsevol persona física o jurídica, o agrupació d’aquestes 
persones, propietàries de vi o most, que no siguin productors però el tinguin 
emmagatzemat, sempre que no es tracti de:

1r Consumidors privats.
2n Detallistes, entenent com a tals les persones que exerceixin 

professionalment una activitat econòmica lucrativa que impliqui la venda de vi en 
petites quantitats directament al consumidor, excepte els que utilitzin cellers equipats 
per a l’emmagatzematge i l’envasament dels vins en grans quantitats.

3r Les que comprin i venguin exclusivament vi o most en recipients envasats i 
etiquetats i proveïts, a més, d’un dispositiu de tancament irrecuperable.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«2. Al REOVI s’hi han d’inscriure els productors i magatzemistes.

Tots els productors o magatzemistes han de sol·licitar la seva inscripció en el 
REOVI a la comunitat autònoma en què radiqui la seva seu social en el moment 
d’inici de l’activitat. Així mateix, totes les instal·lacions noves també s’han d’inscriure 
en el REOVI de la comunitat autònoma en què radiqui la seu social de l’operador. 
Les sol·licituds s’han de presentar, com a molt tard, dins del mes següent d’inici de 
l’activitat, i s’han d’aportar, almenys, les dades que inclou el quadre A de l’annex II.

De manera anàloga, s’ha de procedir a comunicar la baixa, per cessament 
definitiu de l’activitat de l’operador o de tancament de la instal·lació, i per a això s’ha 
de concedir el mateix període d’un mes.

Qualsevol modificació de les dades inscrites en el REOVI, així com qualsevol 
altre error que es detecti l’ha de posar de manifest l’operador a la comunitat 
autònoma en la qual radiqui la seva seu social a fi que procedeixi a esmenar-lo, com 
a molt tard dins del mes següent de produir-se la modificació o la detecció de l’error.

Les comunitats autònomes han de registrar mitjançant els procediments 
informàtics establerts a aquest efecte totes les altes d’operadors i instal·lacions, així 
com les baixes, les modificacions i els errors constatats.»

Tres. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Declaracions obligatòries a l’INFOVI.

1. Tots els productors i magatzemistes, excepte els que preveu l’apartat 5, 
estan obligats a presentar les declaracions obligatòries a l’INFOVI.

2. Els magatzemistes i els productors amb una producció mitjana de vi i most 
superior o igual a 1.000 hl han de presentar mensualment una declaració de vi i 
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most per instal·lació com a molt tard el dia vint de cada mes, segons el contingut del 
model de l’annex III a.

3. Els productors amb producció mitjana de vi i most inferior a 1.000 hl han de 
presentar una declaració per instal·lació en els mesos de desembre i agost, com a 
molt tard, el dia vint d’aquests mesos, segons el contingut del model de l’annex III b.

4. Als efectes dels apartats 2 i 3, la producció mitjana de vi i most s’ha de 
calcular com la mitjana de la producció declarada per al conjunt de les seves 
instal·lacions en les quatre campanyes anteriors a la campanya objecte de 
declaració, d’acord amb el que estableix la normativa en vigor en el moment de la 
declaració, i amb les dades recollides a l’aplicació informàtica existent a l’INFOVI en 
els apartats «Declaració de producció de vi respecte a la collita de la campanya en 
curs» i «Declaració de producció de most respecte a la collita de la campanya en 
curs», que s’hi inclouen. En cas que un productor no hagi produït en alguna o 
algunes de les quatre campanyes anteriors, s’han de tenir en compte les campanyes 
en les quals ha produït realment.

Quan un productor iniciï l’activitat en el moment de la seva inscripció en el 
REOVI segons l’apartat 2 de l’article 4, ha de comunicar la seva producció de vi i 
most estimada als efectes del compliment dels apartats 2 o 3 del present article.

5. No estan obligats a declarar els productors següents:

a) Els productors que són colliters exempts de la presentació de la declaració 
de collita, perquè compleixen les condicions que estableixen els supòsits a) o b), de 
l’apartat 1 de l’article 3 d’aquest Reial decret.

b) Els productors que obtinguin en les seves instal·lacions, mitjançant la 
vinificació de productes comprats, una quantitat de vi inferior a 10 hectolitres (1.000 
litres), no destinada a la comercialització.

c) Els socis o membres d’un celler cooperatiu subjecte a l’obligació de 
presentar una declaració, que lliurin tota la seva producció al celler cooperatiu 
esmentat. No obstant això, es poden reservar una quantitat de vi inferior a 10 
hectolitres (1.000 litres) per obtenir mitjançant vinificació destinat al seu consum.

6. Les declaracions a què fan referència els apartats 2 i 3 s’han de presentar 
directament a través de l’aplicació informàtica existent a aquest efecte per a les 
declaracions a l’INFOVI, fins i tot en el cas que les dades siguin totes zero. Els 
criteris per emplenar adequadament les declaracions són els existents en cada 
moment a l’esmentada aplicació informàtica, sempre tenint en compte que es tracta 
de directrius complementàries merament indicatives i no obligatòries.

7. A les dades existents en el sistema d’informació de mercats del sector 
vitivinícola, només hi poden tenir accés el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, les comunitats autònomes per a les instal·lacions establertes en el seu 
àmbit territorial, i els declarants per a les seves pròpies dades.

8. A més, les dades es poden utilitzar per obtenir la informació necessària per 
a l’elaboració, el seguiment i el control d’extensions de norma en el sector del vi 
fetes segons el que disposa la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries, i la seva normativa de 
desplegament.

9. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de posar a 
disposició del conjunt del sector vitivinícola la informació extreta d’aquest sistema de 
manera agregada.

10. Tota la informació a què es tingui accés és confidencial, i s’aplica per al 
tractament de les dades personals la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«2. Els productors previstos en els apartats 2 i 3 de l’article 5 han d’emplenar, 
a més, en els suports que disposin a aquest efecte les comunitats autònomes, la 
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informació de l’annex IVa i IVb, relativa a les dades dels proveïdors i els justificants 
de compravenda de productes.

La informació d’aquests annexos s’ha de presentar entre el 30 de novembre i el 
10 de desembre de cada any davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on radiqui la instal·lació, directament o a través de qualsevol dels mitjans 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.»

Cinc. La disposició addicional segona queda sense contingut.
Sis. L’annex III se substitueix pel següent:
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«ANNEX III 
 

ANNEX III a 
Periodicitat mensual      

       
Entrada de raïm per a transformació  Negre  Blanc  

Kg   
      

1. DECLARACIÓ DE VI 

      
 Negre/Rosat  Blanc 

  A granel
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A. Existències inicials de vi     
      

  Negre/Rosat  Blanc 

B. Producció total de vi 

B.1. Vi elaborat acabat i vi nou encara 
en fermentació   

B.2. Vi elaborat en la campanya proce-
dent de most d'una altra campanya    

      

 Negre/Rosat  Blanc 

  A granel
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

C. En-
trades 
de vi 

C.1. D'Espanya     
C.2. De la resta de la UE     
C.3. Importacions de tercers països     

       
       
       

D. Sorti-
des de vi 

D.1. Interiors     
D.1.1. Vi     
D.1.2. Destil·lació     
D.1.3. Vinagreria     
D.2. Al mercat exterior:     
  D.2.1. A la resta de la UE     
  D.2.2. A països tercers     
D.3. Operacions pròpies     

       
E. Ajustos      
       
F. Existències finals     
       
G. Envasat al celler propi     
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Quadres H, I, J, K juntament amb les declaracions que es fan al desembre, abril i agost 

       
H. Declaració de producció de vi respecte a la collita de la campanya en curs 
       

  Producció (hl) Superfície 
de vinya en 
producció 

(ha) 

 

 
 

Negre/Rosat Blanc  

DOP      
IGP     
Varietals sense IG     
sense IG     
 
 
 
 
 
       
I. Declaració de producció de vi elaborat a partir de most d'altres campanyes  
       
  Negre/rosat Blanc Total (hl)  
DOP      
IGP     
Varietals sense IG     
sense IG     
       
       
J. Declaració d'existències de vi 
       
 Negre/Rosat Blanc 

  A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

DOP      
IGP     
Varietals sense IG     
sense IG     
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K. Declaració de sortides de vi desglossat per categories 

      
 Sortides de vi (hl) 

des d'inici de cam-
panya 

Negre/Rosat Blanc 

 A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

DOP  
Interiors     
Mercat UE     

Països tercers     

IGP 
Interiors     
Mercat UE     

Països tercers     

Varietals 
sense IG 

Interiors     
Mercat UE     

Països tercers     

Sense IG 
Interiors     
Mercat UE     

Països tercers     
       
Observacions 
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2. DECLARACIÓ DE MOST 

        
Periodicitat mensual       
        

  
Most sense 
concentrar Most con-

centrat 

Most 
concen-

trat recti-
ficat 

Most parci-
alment fer-

mentat  Negre / 
rosat 

Blanc

a. Existències inicials most      
        

b. Most elaborat      

        

c. Entrades 

c.1. D'Espanya      
c.2. De la resta de 
la UE      
c.3. Importacions 
tercers països      

        

d. Sortides 

d.1. Interiors      
d.2. Al mercat 
exterior:      
    d.2.1. A la resta 
de la UE      
   d.2.2. A països 
tercers      
d.3. Operacions 
pròpies       

       
e. Ajustos      

       

f. Existències finals most      
        
Quadres g, h juntament amb les declaracions que es fan al desembre, abril i agost 
        
        
g. Declaració de producció de most respecte a la collita de la campanya en curs 
        
        

  
Most sense concen-

trar 
Total (hl)

Superfí-
cie de 

vinya en 
produc-
ció (ha) 

Rendiment 
(hl/ha)  

 

Negre / 
rosat 

Blanc 

DOP       
IGP      
Varietals sense IG      
sense IG      
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Most con-
centrat 

Most 
concen-
trat rec-

tificat 

Most par-
cialment 
fermentat   

 Producció      

 
Superfície de vinya 
en producció (ha)      

 Rendiment (hl/ha)      
      
        
h. Declaració d'existències de most  
        

  
Most sense con-

centrar Most con-
centrat  

Most con-
centrat 

rectificat   

Most par-
cialment 

fermentat 
  

Negre / 
rosat  

Blanc 

Existències (hl)      

        
Observacions: 
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ANNEX III b  

Mesos de desembre i agost  
        

Entrada de raïm per a 
transformació Negre  Blanc  

Kg    
       

1. DECLARACIÓ DE VI  

       
        

H. Declaració de producció de vi respecte a la collita de la campanya en curs 
        
  Producció (hl) Superfície 

de vinya 
en pro-
ducció 

(ha) 

  

 
 

Negre / 
Rosat Blanc   

DOP       
IGP      
Varietals sense IG      
sense IG      

        
I. Declaració de producció de vi elaborat a partir de most d'altres campanyes 

        

  
Negre / 
rosat Blanc Total (hl)   

DOP       

IGP      

Varietals sense IG      

sense IG      
        
J. Declaració d'existències de vi  

        
 Negre/Rosat Blanc  

  A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

A granel 
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

 

DOP       
IGP      
Varietals sense IG      
sense IG      
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K. Declaració de sortides de vi desglossat per categories 
        
 Sortides de vi (hl) 

des d'inici de 
campanya 

Negre/Rosat Blanc  

 A granel
Envasats 

(qualsevol 
mida) 

Envasats 
(qualsevol 

mida) 
 

DOP  
Interiors      
Mercat UE      

Països tercers      

IGP 
Interiors      
Mercat UE      

Països tercers      
Varie-
tals 
sense 
IG 

Interiors      
Mercat UE      

Països tercers      

Sense 
IG 

Interiors      
Mercat UE      

Països tercers      

A granel 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 183  Dissabte 30 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 12

 

 
        

2. DECLARACIÓ DE MOST 

        
g. Declaració de producció de most respecte a la collita de la campanya en curs 

        
        

  
Most sense 
concentrar 

Total (hl) 

Super-
fície de 

vinya 
en pro-
ducció 

(ha) 

Rendiment 

(hl/ha)  
 

Negre / 
rosat 

Blanc 

DOP       
IGP      
Varietals sense IG      
sense IG      

        

  

Most 
con-

centrat

Most 
con-

centrat 
rectifi-

cat 

Most par-
cialment 

fermentat
  

 Producció      

 

Superfície de vi-
nya en producció 
(ha)      

 Rendiment (hl/ha)      
      
        
h. Declaració d'existències de most  
        

  
Most sense con-

centrar  Most  
concen-

trat  

Most 
con-

centrat 
rectifi-

cat   

Most 
parcial-

ment 
fermentat    

Negre / 
rosat  

Blanc 

Existències (hl)      

        
Observacions: 
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Article segon. Modificació del Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula 
el potencial vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a 
l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola.

El Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial vitícola, i es 
modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures 
del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’apartat 2 de l’article 4 se substitueix pel següent:

«2. Les autoritzacions de plantació concedides en virtut d’aquest Reial decret 
s’entenen sense perjudici del degut compliment, per a l’exercici de la plantació, de 
la resta de normativa aplicable, en especial en matèria vitivinícola, mediambiental, 
de sanitat vegetal i de plantes de viver.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 7 se substitueix pel següent:

«3. Les recomanacions, acompanyades de la documentació a què es refereix 
l’apartat 2, han de contenir la informació mínima que indica l’annex IA i IB.1) i s’han 
de remetre, abans de l’1 de novembre de l’any anterior al que es pretengui que facin 
efecte en les autoritzacions concedides, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, per a la seva valoració i decisió.»

Tres. L’article 8 queda modificat de la manera següent:

a) El paràgraf primer de l’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. Perquè una sol·licitud sigui considerada admissible, el sol·licitant té a la 
seva disposició, per qualsevol règim de tinença previst en l’ordenament jurídic, la 
superfície agrària per a la qual sol·licita l’autorització a la comunitat autònoma que 
es vol plantar, des del moment en què presenta la sol·licitud fins al moment de la 
comunicació de la plantació que s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’apartat 7 
de l’article 11. L’autoritat competent ha de verificar aquesta circumstància, almenys, 
en el moment de la presentació de la sol·licitud i en el moment de l’esmentada 
comunicació de la plantació.»

b) L’apartat 2 se substitueix pel següent:

«2. Per a la comprovació d’aquest criteri d’admissibilitat, les comunitats 
autònomes han de tenir en compte el Registre general de la producció agrícola que 
regula el Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions 
d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària 
agrícola, o qualsevol dels registres que les autoritats competents tinguin disposats 
d’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i 
en qualsevol altre registre que tinguin disposat en el qual es pugui comprovar aquest 
requisit. En casos degudament justificats, en especial quan es constati més d’un 
sol·licitant sobre la mateixa parcel·la, es pot tenir en compte altra documentació que 
verifiqui que el sol·licitant de l’autorització compleix el criteri.»

Quatre. Els paràgrafs quart, cinquè i sisè de l’apartat a) de l’article 10 es modifiquen 
de la manera següent:

«Per a la comprovació de la condició del sol·licitant com a cap d’explotació, s’ha 
de comprovar que en el moment d’obertura del termini de sol·licituds el sol·licitant 
és qui assumeix el risc empresarial de la seva explotació.

Es considera que una persona jurídica, independentment de la seva forma 
jurídica, compleix aquest criteri de prioritat si reuneix alguna de les condicions que 
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estableixen els punts 1) i 2) de l’apartat A de l’annex II del Reglament delegat (UE) 
núm. 2015/560, de la Comissió. A aquests efectes s’entén que un sol·licitant nou 
viticultor exerceix el control efectiu sobre la persona jurídica quan tingui potestat de 
decisió dins de l’esmentada persona jurídica, fet que exigeix que la seva participació 
en el capital social de la persona jurídica sigui més de la meitat del capital social 
total d’aquesta i que posseeixi més de la meitat dels drets de vot dins d’aquesta.

En virtut del punt 3) de l’apartat A de l’annex II del Reglament delegat (UE) núm. 
2015/560 de la Comissió, el sol·licitant, ja sigui persona física o jurídica, s’ha de 
comprometre, durant un període de cinc anys des de la plantació de la vinya, a no 
vendre ni arrendar la nova plantació a una altra persona física o jurídica. A més, si 
és persona jurídica s’ha de comprometre durant un termini de cinc anys des de la 
plantació de la vinya a no transferir a una altra persona o a unes altres persones 
l’exercici del control efectiu i a llarg termini de l’explotació, quant a les decisions 
relatives a la gestió, els beneficis i els riscos financers, a menys que aquesta 
persona o persones reuneixin les condicions dels punts 1) i 2) de l’apartat esmentat 
que eren aplicables en el moment de la concessió d’autoritzacions.»

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

a) El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 11 se substitueix pel següent:

«A les sol·licituds amb una mateixa puntuació per al conjunt de les quals no hi 
ha prou superfície disponible per satisfer la superfície sol·licitada, se’ls repartirà la 
superfície disponible a prorrata, tal com defineix l’apartat A de l’annex I del 
Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561 de la Comissió.»

b) Els apartats 5 i 7 del mateix article queden redactats de la manera següent:

«5. Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% 
de la superfície admissible total de la seva sol·licitud la poden rebutjar en la seva 
totalitat el mes següent a la data de la notificació de la resolució.»

«7. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant ho ha de 
comunicar a l’autoritat competent en el termini que estableixi la comunitat autònoma 
en la qual s’ha fet la plantació, i sempre abans de la caducitat de l’autorització.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 13 se substitueix pel següent:

«1. Els viticultors que pretenguin arrencar una superfície de vinya han de 
presentar una sol·licitud davant l’autoritat competent de la comunitat autònoma on 
estigui situada la superfície de vinya a arrencar inscrita en el Registre vitícola a nom 
seu en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el termini que determini cada 
comunitat autònoma. La sol·licitud es pot presentar directament o a través de 
qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. Així mateix, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds d’acord 
amb el que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny.»

Set. L’apartat 4 de l’article 14 se substitueix pel següent:

«4. El sol·licitant té a la seva disposició, per qualsevol règim de tinença previst 
a l’ordenament jurídic, la superfície agrària per a la qual sol·licita l’autorització de 
replantació, des del moment en què presenta la sol·licitud fins al moment de la 
comunicació de la plantació que s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’apartat 5 
de l’article 18. L’autoritat competent ha de verificar aquesta circumstància, almenys, 
en el moment de la presentació de la sol·licitud i en el moment de la comunicació de 
la plantació. Als efectes del compliment del present apartat, es té en compte el que 
estableix el segon paràgraf de l’apartat 1 i apartat 2 de l’article 8.»
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Vuit. El tercer apartat de l’article 16 se substitueix pel següent:

«3. En virtut del segon paràgraf de l’article 4 del Reglament delegat (UE) núm. 
2015/560, de la Comissió, el compromís a què fa referència l’apartat b) sobre no 
utilitzar ni comercialitzar els raïms produïts per produir vins amb denominació 
d’origen protegida o indicació geogràfica protegida, i no arrencar i replantar vinyes 
amb la intenció de fer que la superfície replantada pugui optar a la producció de vins 
amb la denominació d’origen protegida específica o indicació geogràfica protegida, 
es manté mentre estigui vigent el règim d’autoritzacions de vinya.»

Nou. L’apartat 3 de l’article 17 queda redactat de la manera següent:

«3. Les recomanacions han de contenir la informació mínima que indica 
l’annex IB.2), i s’han de remetre, acompanyades de la documentació a què es 
refereix l’apartat anterior, abans de l’1 de novembre de l’any anterior al que es 
pretengui que facin efecte, davant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, per a la seva valoració i decisió.»

Deu. L’apartat 5 de l’article 18 se substitueix pel següent:

«5. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant ho ha de comunicar 
a l’autoritat competent en el termini que estableixi la comunitat autònoma en la qual 
s’ha fet la plantació, i sempre abans de la caducitat de l’autorització.»

Onze. L’apartat 3 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«3. El sol·licitant té a la seva disposició, per qualsevol règim de tinença previst 
a l’ordenament jurídic, la superfície agrària per a la qual sol·licita l’autorització de 
conversió, des del moment en què presenta la sol·licitud fins al moment de la 
comunicació de la plantació que s’ha de fer d’acord amb el que estableix l’apartat 5 
de l’article 21. L’autoritat competent ha de verificar aquesta circumstància, almenys, 
en el moment de la presentació de la sol·licitud i en el moment de la comunicació de 
la plantació. Als efectes del compliment del present apartat, es té en compte el que 
estableix el segon paràgraf de l’apartat 1 i apartat 2 de l’article 8.»

Dotze. L’apartat 5 de l’article 21 se substitueix pel següent:

«5. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant ho ha de comunicar 
a l’autoritat competent en el termini que estableixi la comunitat autònoma en la qual 
s’ha fet la plantació i sempre abans de la caducitat de l’autorització.»

Tretze. El títol de la secció 4a es modifica de la manera següent:

«Secció 4a Disposicions comunes al règim d’autoritzacions de plantacions de 
vinya»

Catorze. L’apartat 4 de l’article 22 se substitueix pel següent:

«4. En cas que la sol·licitud sigui per modificar la localització d’una autorització 
concedida per a una nova plantació en virtut de la secció 1a, la nova superfície no 
pot estar localitzada en una zona en què s’hagin aplicat limitacions l’any en què 
s’hagi sol·licitat la modificació, i s’hagi assolit el límit màxim, mentre que la superfície 
inicial estava situada fora d’aquesta zona.

En cas que la sol·licitud sigui per modificar la localització d’una autorització 
concedida per a replantació o per conversió d’un dret de plantació, i la nova 
superfície estigui localitzada en una zona en què s’apliquen restriccions l’any de la 
sol·licitud de la modificació, l’autorització concedida queda sotmesa a les mateixes 
restriccions.»
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Quinze. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 25, amb el contingut següent:

«3. Sense perjudici d’això, les comunitats autònomes han de prestar una 
atenció especial, a l’hora de fer els controls, a fi d’evitar que els sol·licitants eludeixin 
els criteris de prioritat o d’admissibilitat o creïn de manera artificial les condicions i 
els requisits que preveu en cada cas el capítol II d’aquest Reial decret.»

Setze. El segon i tercer paràgrafs de l’article 27 queden redactats de la manera 
següent:

«Les sancions esmentades no s’apliquen en els casos que fixa l’article 64, 
apartat 2, lletres a) a d), totes dues inclusivament, del Reglament (UE) núm. 
1306/2013, del Parlament Europeu i el Consell, ni quan el que no s’hagi utilitzat 
durant el seu període de validesa sigui inferior al 10% fins a un màxim de 0,2 
hectàrees.

Els productors que incompleixin el compromís de l’apartat 3 de l’article 16 
incorren en una infracció considerada greu segons el que preveu l’article 39.1.l) de 
la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi. Els productors que incompleixin 
el compromís de la lletra a) de l’article 10 incorren en una infracció considerada lleu 
segons el que preveu l’article 38.1.m) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, i estan 
subjectes al règim de sancions que preveu l’article 42 de la Llei esmentada.»

Disset. L’article 29 se substitueix pel següent:

«1. Les varietats del gènere Vitis destinades a la producció de raïm de 
vinificació i a l’obtenció de material de producció vegetativa de la vinya es 
classifiquen en les categories següents:

a) Varietats de raïm de vinificació autoritzades, les que pertanyin a l’espècie 
Vitis vinifera (L) i que, quan siguin sotmeses a l’avaluació prèvia a què fa referència 
l’article 30, el resultat de la prova demostri una aptitud satisfactòria i de la qual 
s’obtingui com a mínim un vi amb qualitat total i comercial.

A més, es poden classificar les varietats de raïm de vinificació que no 
corresponguin als criteris que preveu el paràgraf anterior, però de les quals se’n 
justifiqui degudament l’antiguitat, l’interès i l’adaptació local i compleixin algun dels 
requisits següents:

1r Que pertanyin a l’espècie Vitis Vinifera (L).
2n Que pertanyin a un encreuament entre l’espècie Vitis Vinifera (L) i una altra 

del gènere Vitis.

b) Varietats de portaempelt recomanades: les que es cultivin per obtenir 
material de multiplicació de la vinya que, en sotmetre’s a l’avaluació prèvia a què es 
fa referència a l’article 30, es demostri que posseeixen aptituds culturals 
satisfactòries.

2. Totes les varietats classificades han d’estar inscrites en el Registre de 
varietats comercials de vinya per a Espanya o en el Catàleg comú de varietats de 
vinya.»

Divuit. L’article 31 se substitueix pel següent:

«Per a cadascuna de les varietats incloses a la classificació de varietats de raïm 
de vinificació s’han d’afegir, en cas que en tinguin, les sinonímies que corresponguin, 
sempre que estiguin recollides en el Registre de varietats comercials de vinya a 
Espanya o en el Catàleg comú de varietats de vinya.»

Dinou. La disposició transitòria segona i la disposició transitòria tercera queden 
sense contingut.
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Vint. Els annexos II, III, IV, VI, VII, VIII, XI i XIV, i XIX se substitueixen pels continguts 
a l’annex d’aquest Reial decret.

Vint-i-u. En els annexos IX i X, les referències a les dates 15 d’octubre s’entenen 
substituïdes per 1 d’octubre.

Vint-i-dos. En els annexos XII i XIII, les referències a les dates 15 de setembre 
s’entenen substituïdes per 1 d’octubre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 d’agost de 2016.

Madrid, 29 de juliol de 2016.

FELIPE R.

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

«ANNEX I

Annex IA

Informació mínima de les recomanacions de l’Organització Interprofessional del Vi sobre 
la limitació d’autoritzacions de nova plantació en l’àmbit nacional (article 7.3)

a) Organització professional proponent, representativitat en l’àmbit nacional i 
importància en el sector.

b) Acord adoptat per l’òrgan decisori de l’Organització, justificat mitjançant 
certificat signat pel representant legal de l’organització amb data anterior a l’1 de 
novembre de l’any en què es presenti la recomanació.

c) Recomanació proposada: percentatge que es recomana concedir per a 
autoritzacions de noves plantacions per a tot el territori nacional, que ha de ser 
superior al 0% i com a màxim de l’1%.

d) Justificació de la recomanació. Estudi que justifiqui la limitació pel motiu que 
recull l’article 63.3.a) del Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Annex IB

1) Informació mínima de les recomanacions de les organitzacions professionals 
sobre la limitació d’autoritzacions per a noves plantacions en l’àmbit d’una DOP o 
IGP (article 6.2).

a) Organització/ons professional/s proponent/s, representativitat a la zona 
geogràfica en qüestió i importància en el sector.

b) Acord adoptat per l’òrgan decisori de l’organització, entre les parts 
representatives rellevants de la zona geogràfica de què es tracti sobre la limitació de 
concessió d’autoritzacions de nova plantació, justificat mitjançant certificat signat pel 
representant legal de l’organització amb data anterior a l’1 de novembre de l’any en 
què es presenti la recomanació.

c) Zona geogràfica en la qual s’aplicaria la recomanació de limitar la concessió 
d’autoritzacions de noves plantacions.

d) Període d’aplicació de la recomanació.
e) Estudi que justifiqui la recomanació de limitar la concessió d’autoritzacions 

de nova plantació sobre la base dels motius que recull l’article 63.3 del Reglament 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

f) Superfície màxima (ha) per a la concessió d’autoritzacions de noves 
plantacions i justificació de la superfície proposada.

2) En cas que l’organització professional proposi una limitació d’autoritzacions 
per a noves plantacions en l’àmbit d’una DOP o IGP segons el punt 1), informació 
mínima de les recomanacions de les organitzacions professionals sobre restriccions 
a les autoritzacions per a replantació i autoritzacions per conversió d’un dret de 
plantació (article 17.3 i 21.4).

a) Acord adoptat per l’òrgan decisori de l’organització, entre les parts 
representatives rellevants de la zona geogràfica de què es tracti sobre la restricció 
d’autoritzacions per a replantació, restriccions a les autoritzacions per conversió 
d’un dret de plantació, justificat mitjançant certificat signat pel representant legal de 
l’organització amb data anterior a l’1 de novembre de l’any en què es presenti la 
recomanació.

b) Zona geogràfica en la qual s’aplicaria la recomanació de restringir les 
autoritzacions de replantació i les autoritzacions per conversió d’un dret de plantació.

c) Període d’aplicació de la recomanació.
d) Estudi que justifiqui la recomanació.»
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ANNEX II 

Informació que ha de contenir la sol·licitud per a la concessió d'autorització per a 
una nova plantació de vinyes 

 
Núm. d'expedient:   
1. Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social:    
Domicili:    
Localitat: Codi postal:  
NIF:    
Telèfon/adreça electrònica:    
2. Dades de la superfície a plantar: 
 

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la 
Recinte 
SIGPAC 

Superfície 
(ha) 

       
       
       
Superfície total sol·licitada (ha): 
3. Declara que compleix els criteris de prioritat següents: 

 a) Jove nou viticultor   
 
4. Document acreditatiu de cap d'explotació per a verificació del compliment del criteri a) 
5. Sol·licitud:  
Sol·licito que se'm concedeixi l'autorització per a una nova plantació de vinyes d'acord amb el que 

indica l'apartat 2 d'aquesta sol·licitud. 
………………………., ….. de ……………………..de   ………………          

EL SOL·LICITANT 
Signatura: 

SR/SRA.… (EL TITULAR DE L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ON 
S'ADREÇA LA SOL·LICITUD) 
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ANNEX III

Valoració de criteris de prioritat

Criteris de prioritat Puntuació

a) Jove «nou viticultor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 punts.
b) No tenir plantacions sense dret de plantació (articles 85 bis i 85 ter del Reglament 

(CE) 1234/2007) ni sense autorització (article 71 Reglament (UE) núm. 
1308/2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 punts.

b.i) No li ha vençut cap autorització per a nova plantació concedida anteriorment per 
no haver estat utilitzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punt.

b.ii) No té plantacions de vinya abandonat en el registre vitícola des de fa 8 anys . . . 1 punt.
b.iii) No ha incomplert el compromís del tercer apartat de l’article 16 . . . . . . . . . . . . . . 1 punt.
b.iv) No ha incomplert els compromisos de l’apartat a) de l’article 10 . . . . . . . . . . . . . . 1 punt.

ANNEX IV

Llista de sol·licituds admissibles per a noves plantacions [article 9(3)]

Informació mínima a incloure sobre les sol·licituds admissibles:

a) Dades del sol·licitant.
b) Superfície sol·licitada, indicant DOP/IGP.
c) Superfície admissible, indicant DOP/IGP.
d) Puntuació assignada.

Llista de sol·licituds no admissibles per a noves plantacions perquè no compleixen 
criteri d’admissibilitat

Informació mínima a incloure sobre les sol·licituds no admissibles:

a) Dades del sol·licitant.
b) Superfície sol·licitada, indicant DOP/IGP.
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ANNEX VI 

Informació que ha de contenir la sol·licitud per a la concessió d'autorització de 
replantació anticipada d'una superfície de vinya 

 

Núm. d'expedient: 
1. Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms o raó social:     
Domicili:    Codi postal:  
Localitat:       
NIF:       
Telèfon/adreça 
electrònica:       
2. Dades de la superfície a arrencar: 

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la
Recinte 
SIGPAC 

Superfície a arrencar 
(ha) 

       
       
3. Dades de la superfície a plantar:  

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la
Recinte 
SIGPAC 

Superfície a plantar 
(ha) 

       
       

4. Document acreditatiu del consentiment del propietari per efectuar l'arrencada (article 15(3)) 
5. Compromís del sol·licitant en cas de sol·licitar una replantació anticipada en una zona geogràfica 
on s'han aplicat restriccions d'acord amb l'article 16.3 
6. Sol·licitud de plantació i compromís d'arrencada: 

Sol·licito que se'm concedeixi l'autorització de replantació anticipada d'una superfície de vinya d'a-
cord amb el que indica l'apartat 3 d'aquesta sol·licitud i assumeixo el compromís de procedir a l'ar-
rencada de la superfície de vinya que indica l'apartat 2 abans que finalitzi el quart any posterior a la 
plantació sol·licitada.  

………………………., ….. de ……………………..de   ………………          
EL VITICULTOR 

 
Signatura: 

SR/SRA.… (EL TITULAR DE L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ON S'A-
DREÇA LA SOL·LICITUD) 
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ANNEX VII 

Sol·licitud per a la conversió de drets de plantació en autorització de plantació de 
vinya 

 

 

 

Núm. d'expedient:  
1. Dades del sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social: 
 
    
Domicili:      
Localitat:   Codi postal:   
NIF:      
Telèfon/adreça 
electrònica:      
2. Dades del dret de plantació a convertir 
Codi/núm. d'identificació en el 

Registre vitícola 
Superfície del dret a 

convertir (ha) 
 

  
  

3. Dades de la superfície a plantar 

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la Recinte 
SIGPAC 

Superfície a 
plantar (ha) 

       
       
4. Compromís del sol·licitant en cas de sol·licitar una plantació per conversió d'un dret de plantació 
en una zona geogràfica on s'han aplicat restriccions d'acord amb l'article 16.3 
5. Sol·licitud: 

Sol·licito que se'm concedeixi la conversió dels drets de plantació que consigna l'apartat 2, en au-
torització de plantació de vinyes d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquesta sol·licitud. 

………………………., ….. de ……………………..de   ………………          

EL TITULAR DELS DRETS 
Signatura: 

SR/SRA.… (EL TITULAR DE L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ON 
S'ADREÇA LA SOL·LICITUD) 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 183  Dissabte 30 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 23

Informació que ha de contenir la sol·licitud per a la modificació de la localització 
d'una autorització de plantació d'acord amb l'article 22 

 

Núm. d'expedient: 
1. Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms o raó social:     
Domicili:    Codi postal:  
Localitat:       
NIF:       
Telèfon/adreça 
electrònica:       
2. Dades de la superfície de l'autorització concedida: 

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la
Recinte 
SIGPAC 

Superfície a plantar 
(ha) 

       
       
3. Dades de la nova superfície a plantar:  

Província Municipi Agregat Polígon Parcel·la
Recinte 
SIGPAC 

Superfície a plantar 
(ha) 

       
       
4. Sol·licito:  

Sol·licito que se'm concedeixi la modificació de la localització de la superfície per a la qual es va 
concedir una autorització de plantació.  

………………………., ….. de ……………………..de   ………………          
EL VITICULTOR 

 
Signatura: 

SR/SRA.… (EL TITULAR DE L'ÒRGAN COMPETENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA ON S'A-
DREÇA LA SOL·LICITUD) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANNEX VIII 
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* Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi amb 
IGP o vi sense IG; cap de les superfícies comunicades a la columna (2) s'ha d'in-
cloure a la columna (3)  

 

** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense 
IG però no de vi amb DOP; cap de les superfícies comunicades a la columna (3) 
s'ha d'incloure a la columna (4)  

 

Data límit de la comunicació: 1 octubre (per a la primera vegada: com a molt tard l'1 
d'octubre de 2016). 

 

Per a la primera comunicació les dades es refereixen al període comprès entre 
l'1.1.2016 i el 31.7.2016; per a totes les comunicacions posteriors, a la campanya vi-
tícola precedent a la de la comunicació.  

 
  

Comunitat autònoma: 
Data de comunica-
ció: 

 

Campanya vitícola:  

Província 

Nombre d'hectàrees efectivament concedides situades en superfícies ad-
missibles a la producció de: 

Vi amb DOP* Vi amb IGP**  Vi sense DOP/IGP Total 
(1) (2) (3) (4) (5) 

     
     
…     

TOTAL      

 
ANNEX XI 

Drets de plantació concedits abans del 31 de desembre de 2015 i convertits 
en autoritzacions - Autoritzacions concedides 
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Superfície (ha) 

 

Vi amb denomi-
nació d'origen 

protegida 

Vi amb indi-
cació geogrà-
fica protegida

Subtotal 
vins 

DOP/IGP 

Vi sense deno-
minació d'origen 
protegida / indi-
cació geogràfica 

protegida Total 

Plantacions de 
vinya efectua-

des (1)      

Arrencades de 
vinya efectua-

des (2)      
 
 

(1) Nombre d'hectàrees plantades situades en superfícies que poden ser admissibles a 
la producció de vi amb DOP, vi amb IGP o vi sense DOP/IGP 

(2) Nombre d'hectàrees arrencades situades en superfícies que poden ser admissibles a 
la producció de vi amb DOP, vi amb IGP o vi sense DOP/IGP 
 

 
Data límit de comunicació: 1 d'octubre (per a la primera vegada: com a molt tard l'1 d'octubre 
de 2016). 
(*) Dades referides a la campanya vitícola precedent a la de la comunicació. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANNEX XIV 

Quadre A. Plantacions i arrencades efectuades 

 

Comunitat autònoma: 
Data de comunicació:  
Campanya vitícola (*):   
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Total (ha) Desglossament per data de caducitat fins al 31 
de juliol de 2023 (ha) 

  
 

Data de comunicació: 1 d'octubre (per a la primera vegada: com a molt tard l'1 d'octubre de 
2016). 

 

Quadre C. Inventari d'autoritzacions de plantació concedides i no exercides 

Comunitat autònoma: 
Data de comunicació:  
Campanya vitícola:  

Província

Nombre d'hectàrees concedides i no exercides per a autoritzacions de:  

Noves plan-
tacions (art 

6.) 
Replantacions 

(art.12) 

Replantacions 
anticipades 

(art.15) 

 Per conversió 
de drets de 

plantació (art. 
21) Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 
      

TOTAL      
 

Data límit de la comunicació: 1 d'octubre (per a la primera vegada: com a molt 
tard l'1 d'octubre de 2016 a excepció de la columna (1) com a molt tard l'1 d'oc-
tubre de 2017). 

Dades referides a 31 de juliol de la campanya precedent a la de la comunicació. 

Quadre B. Informació sobre drets de plantació inscrits a 31 de desembre de 2015 
en el registre vitícola i sense convertir en autoritzacions a 31 de juliol de la campa-

nya precedent a la de la comunicació 

 
Comunitat autònoma: 
Data de comunicació: 
Campanya vitícola:  

Superfície (ha) 
Drets de plantació inscrits en el Registre vitícola sense convertir a 31 de 

juliol: 
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ANNEX XIX

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 autoritzades:

Airén, B.
Albariño, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Colombard, B.
Chardonnay, B.
Doradilla, B.
Garnatxa Negra, N.
Garrido Fino, B.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Tinto, N.
Lairén, B.
Listán del Condado, B.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Malvasia Aromàtica, B.
Mencía, N.
Merlot, N.
Molinera, N.
Mollar Cano, N.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, Moscatell de Màlaga, B.
Moscatell de gra menut, moscatell morisc, B.
Moscatell Negre, N.
Palomino Fino, Listán Blanco, B.
Palomino, B.
Pardina, Baladí, Baladí Verdejo, Calagraño, Jaén Blanco, B.
Pedro Ximénez, B.
Perruno, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Prieto Picudo, N.
Riesling, B.
Rome, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Tintilla de Rota, N.
Tinto Velasco, Frasco, N.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Vermentino, B.
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Vijariego Blanco, Bigiriego, B.
Viognier, B.
Zalema, B.

2. Comunitat Autònoma d’Aragó

Províncies: Osca, Terol, Saragossa

Varietats autoritzades:

Agudelo, Chenin Blanc, B.
Alarije, Malvasia de La Rioja, Rojal, B.
Alcañón, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Derechero, N.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Peluda, N.
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Mazuela, Cariñena, N.
Merlot, N.
Miguel del Arco, N.
Monastrell, N.
Moristel, Juan Ibáñez, Concejón, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Pardina, Robal, B.
Parellada, B.
Parraleta, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, N.
Verdejo, B.
Vidadillo, N.
Xarel·lo, B.

3. Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries

Varietats autoritzades:

Albarín Blanc, B.
Albillo Mayor, B.
Bruñal, Albarín Negre, N.
Carrasquín, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
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Mencía, N.
Merlot, N.
Moscatell de gra menut, B.
Picapoll Blanc, Extra, B.
Pinot Noir, N.
Syrah, N.
Verdejo Negre, N.

4. Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Varietats autoritzades:

Cabernet Sauvignon, N.
Callet, 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.
Manto Negro, N.
Merlot, N.
Moll, Pensal Blanca, Prensal, B.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Petit Verdot, T
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Viognier, B.

5. Comunitat Autònoma de Canàries

Províncies: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Varietats autoritzades:

Albillo Criollo, B.
Bastardo Blanco, Baboso Blanco, B.
Bastardo Negro, Baboso Negro, N.
Bermejuela, Marmajuelo, B.
Breval, B.
Burrablanca, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Castellana Negra, N.
Doradilla, B.
Forastera Blanca, B.
Gual, B.
Listán Blanco de Canarias, B.
Listán Negro, Almuñeco, N.
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Listán Prieto, N.
Malvasia Aromàtica, B.
Malvasia Rosada, N.
Malvasia Volcànica, B.
Merlot, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell Negre, N.
Negramoll, N.
Pedro Ximénez, B.
Pinot Noir, N.
Ruby Cabernet, N.
Sabro, B.
Syrah, N.
Tempranillo, N.
Tintilla, N.
Torrontés, B.
Verdello, B.
Vijariego Blanc, Diego, B.
Vijariego Negre, N.

6. Comunitat Autònoma de Cantàbria

Varietats autoritzades:

Albarín Blanc, B.
Albariño, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Carrasquín, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N.
Hondarrabi Beltza, Ondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, Ondarrabi Zuri, B.
Mencía, N.
Merlot, N.
Palomino, B.
Riesling, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Tinta de Toro, N.
Treixadura, B.

7. Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

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

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Alarije, B.
Albariño, B.
Albillo Real, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
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Colombard, B.
Coloraíllo, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Peluda, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Malvar, B.
Malvasia Aromàtica, B.
Mazuela, Cariñena, N.
Mencía, N.
Merlot, N.
Merseguera, B.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
Moravia Agria, N.
Moravia Dulce, Crujidera, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Palomino, B.
Pardillo, Marisancho, B.
Pardina, Jaén Blanco, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Prieto Picudo, N.
Riesling, B.
Rojal Tinta, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, N.
Tinto de la Pámpana Blanca, N.
Tinto Velasco, Frasco, N.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Verdoncho, B.
Viognier, B.

8. Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

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

Varietats autoritzades:

Alarije, Rojal, Malvasia de La Rioja, B.
Albarín Blanc, B.
Albariño, B.
Albillo Mayor, B.
Albillo Real, B.
Bruñal, Albarín Negre, N.
Cabernet Sauvignon, N.
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Chardonnay, B.
Doña Blanca, Malvasia Castellana, B.
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N.
Hondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, B.
Juan Garcia, Mouratón, N.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Mencía, N.
Merenzao, N.
Merlot, N.
Montúa, Chelva, B.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Palomino, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Prieto Picudo, N.
Riesling, B.
Rufete, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Tinto Fino, Tinta del País, Tinta de Toro, N.
Treixadura, B.
Verdejo, B.
Viognier, B.

9. Comunitat Autònoma de Catalunya

Províncies: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona

Varietats autoritzades:

Agudelo, Chenin Blanc, B.
Airén, B.
Alarije, Subirat Parent, B.
Albariño, B.
Alcañon, B
Bobal, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Blanca, Lladoner Blanc, B.
Garnatxa Peluda, N.
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Negra, Lladoner, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Garro, N.
Gewürztraminer, B.
Giró Ros, B
Godello, B.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 183  Dissabte 30 de juliol de 2016  Secc. I. Pàg. 33

Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Malvasia Aromàtica, Malvasia de Sitges, B.
Marselan, T
Mazuela, Samsó, N.
Merlot, N.
Merseguera, Sumoll Blanc, B.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, Montonec, Montonega, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, N.
Picapoll Blanc, B.
Picapoll Negre, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Sumoll Negre, N.
Syrah, N.
Tempranillo, Ull de Llebre, N.
Trepat, N.
Verdejo, B.
Vermentino,B.
Vidadillo, N.
Vinyater, B.
Viognier, B.
Xarello, Cartoixa, Pansal, Pansa Blanca, B
Xarel·lo rosat, T

10. Comunitat Autònoma d’Extremadura

Províncies: Badajoz, Càceres

Varietats autoritzades:

Alarije, Subirat Parent, B.
Beba, Eva, B.
Bobal, N.
Borba, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Cayetana Blanca, B.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, Cigüente, B.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Jaén Tinto, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvar, B.
Mazuela, N.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Montúa, Chelva, B.
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Morisca, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Pardina, Jaén Blanco, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Perruno, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.
Tinto de la Pámpana Blanca, N.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Viognier, B.
Xarel·lo, B.

11. Comunitat Autònoma de Galícia

Províncies: A Coruña, Lugo, Ourense i Pontevedra

Varietats autoritzades:

Agudelo, Chenin Blanc, B.
Albarín Blanc, Branco Lexítimo, B.
Albariño, B.
Albillo Real, B.
Blanca de Monterrei, B.
Brancellao, N.
Caíño Blanco, B.
Caíño Bravo, N.
Caíño Longo, N.
Caíño Tinto, N.
Castañal, N.
Doña Blanca, Dona Branca, B.
Espadeiro, Torneiro, N.
Ferrón, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Godello, B.
Gran Negro, N.
Juan García, Mouratón, N.
Lado, B.
Loureira, Loureiro Blanc, Marqués, B.
Loureiro Negre, N.
Macabeu, Viura, B.
Mencía, N.
Merenzao, María Ordoña, N.
Palomino, B.
Pedral, Dozal, N.
Sousón, N.
Tempranillo, N.
Torrontés, B.
Treixadura, B.
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12. Comunitat Autònoma de Madrid

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Albillo Real, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvar, B.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B.
Pardina, Jaén Blanco, B.
Parellada, B.
Petit Verdot, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.
Torrontés, B.

13. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Bonicaire, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Blanca, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malvasia Aromàtica, Malvasia de Sitges, B.
Mencía, N.
Merlot, N.
Merseguera, B.
Monastrell, N.
Moravia Dulce, Crujidera, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Rojal Tinta, N.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, N.
Verdejo, B.
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Verdil, B.
Viognier, B.

14. Comunitat Foral de Navarra

Varietats autoritzades:

Alarije, Malvasia de La Rioja, B.
Albariño, B.
Albillo Mayor, Turruntés, B.
Bobal, N.
Cabernet Franc, T.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Gros Manseng, B.
Hondarrabi Zuri, B.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, T.
Maturana Blanca, B.
Maturana Tinta, N.
Mazuela, Mazuelo, N.
Merlot, N.
Monastrell, N.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Petit Courbu, B.
Petit Manseng, B.
Petit Verdot, T.
Pinot Noir, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Syrah, N.
Tempranillo Blanc, B.
Tempranillo, N.
Verdejo, B.
Viognier, B.
Xarel·lo, B.

15. Comunitat Autònoma del País Basc

Províncies: Araba/Álava, Gipuzkoa, Bizkaia

Varietats autoritzades:

Alarije, Malvasia de La Rioja, B.
Albillo Mayor, Turruntés, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Folle Blanche, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Graciano, N.
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Gros Manseng, B.
Hondarrabi Beltza, Ondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, Ondarrabi Zuri, B.
Macabeu, Viura, B.
Maturana Blanca, B.
Maturana Tinta, N.
Mazuela, Mazuelo, 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.
Tempranillo, N.
Verdejo, B.
Xarel·lo, B.

16. Comunitat Autònoma de La Rioja

Varietats autoritzades:

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

Províncies: Alacant, Castelló, València

Varietats autoritzades:

Airén, B.
Alarije, Malvasia de La Rioja, Subirat Parent, B.
Albariño, B.
Bobal, N.
Bonicaire, Embolicaire, N.
Cabernet Franc, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Blanca, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, Gironet, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Marselan, N.
Mazuela, N.
Mencía, N.
Merlot, N.
Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla, B.
Monastrell, N.
Moscatell d’Alexandria, B.
Moscatell de gra menut, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit Verdot, N.
Pinot Noir, N.
Planta Fina de Pedralba, B.
Planta Nova, Tardana, B.
Prieto Picudo, N.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Semillon, B.
Syrah, N.
Tempranillo, Cencibel, Tinto Fino, N.
Tortosí, B.
Trepat, T.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Viognier, B.
Xarel·lo, B.
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