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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
9016

Reial decret 772/2017, de 28 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, 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 sistema per a la gestió de plantacions
de vinya en l’àmbit de la UE basat en autoritzacions.
A més, el Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió, de 15 de desembre
2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya, i el Reglament
d’execució (UE) núm. 2015/561, de la Comissió, de 7 d’abril de 2015, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya, complementen
aquesta normativa.
Així, l’article 63 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre, preveu un mecanisme de salvaguarda per a noves
plantacions, en virtut del qual cada any s’han de posar a disposició autoritzacions per a
noves plantacions corresponents a l’1% de la superfície plantada de vinya, però es dóna
la possibilitat d’aplicar un percentatge menor en l’àmbit nacional si es justifica degudament.
L’article 64 del Reglament esmentat estableix les normes relatives a la concessió
d’autoritzacions per a noves plantacions i fixa els criteris d’admissibilitat i prioritat que els
estats membres poden aplicar, i s’estableixen també les normes en l’àmbit de la Unió
relatives al procediment que han de seguir els estats membres en relació amb les decisions
sobre el mecanisme de salvaguarda i l’elecció de criteris d’admissibilitat i prioritat. Convé
desplegar l’aplicació d’aquestes disposicions. Es regulen a més els aspectes relatius a les
autoritzacions per replantació de vinya i a les conversions de drets de plantació en
autoritzacions que ja estiguin concedits a 31 de desembre de 2015. És necessari destacar
que una de les novetats del nou règim normatiu de la Unió Europea és que ja no es poden
fer transferències d’autoritzacions, excepte en casos molt específics, cosa que s’ha de
reflectir a la normativa espanyola.
Per a l’aplicació a Espanya d’aquesta normativa, es va dictar 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, el qual va ser finalment derogat pel Reial decret
597/2016, de 5 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport
2014-2018 al sector vitivinícola.
Atesa l’experiència adquirida en l’aplicació d’aquesta norma, correspon establir-hi
certes modificacions, en especial pel que fa als requisits i la baremació de les sol·licituds
de noves autoritzacions de plantació.
Atès que es modifiquen diversos preceptes, per seguretat jurídica, s’ha optat per un
nou reial decret.
El règim d’autoritzacions de vinya no s’aplica a les illes Canàries, ja que des del 31 de
desembre de 2012 no s’aplicava el règim transitori de drets de plantació de vinya que
disposa l’article 25 (3) del Reglament (UE) núm. 228/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 13 de març, pel qual s’estableixen mesures específiques en el sector agrícola
a favor de les regions ultraperifèriques de la Unió.
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Durant la tramitació d’aquesta disposició 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 i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, a la reunió del dia 28
de juliol de 2017,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica en matèria de
potencial vitivinícola, necessària 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; així com del Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de
2008, pel qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 479/2008
del Consell, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola, pel que fa als
programes de suport, el comerç amb tercers països, el potencial productiu i els controls en
el sector vitivinícola; el Reglament delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió, de 15 de
desembre 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya; i el
Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561 de la Comissió, de 7 d’abril de 2015, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Les disposicions que conté aquest Reial decret són aplicables únicament a la
vinya destinada a la producció de raïm de vinificació.
2. El règim d’autoritzacions de vinya no és aplicable a la comunitat autònoma de les
illes Canàries.
Article 3.

Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que estableix el
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
2. Així mateix, s’entén com a:
a) «Viticultor»: la persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques o
jurídiques, independentment de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, que
cultivi la superfície plantada de vinya, i tingui a la seva disposició la superfície en qüestió
en propietat, o en règim d’arrendament o parceria, o qualsevol altra forma conforme a dret
que pugui demostrar mitjançant un document liquidat dels tributs corresponents. També
s’aplica aquesta definició a la persona física o jurídica ja inscrita en el Registre vitícola com
a viticultor d’una superfície plantada de vinya a data de publicació d’aquest Reial decret.
b) «Propietari»: la persona física o jurídica o agrupació de persones físiques o
jurídiques, independentment de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, o
ens sense personalitat jurídica, que té el dret real de propietat sobre la parcel·la on està la
vinya.
c) «Titular d’autorització»: la persona que té inscrita l’autorització a nom seu al
Registre vitícola.
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d) «Titular d’arrabassada»: viticultor al nom del qual s’emet la resolució d’arrabassada.
e) «Autoritat competent»: l’òrgan competent de la comunitat autònoma per a la
tramitació i resolució dels procediments que preveu aquest Reial decret.
f) «Nova plantació»: les plantacions per a les quals es concedeix una autorització
d’acord amb el percentatge de la superfície plantada de vinya a 31 de juliol de l’any
anterior, que es posa anualment a disposició de conformitat amb l’article 63 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
g) «Arrabassada»: l’eliminació total de tots els ceps que estiguin en una superfície
plantada de vinya. Aquesta arrabassada inclou l’eliminació tant del portaempelt com de la
part aèria de la planta.
h) «Plantació no autoritzada»: plantació de vinya efectuada sense autorització, o
plantació de vinya efectuada amb autoritzacions de noves plantacions quan el sol·licitant
hagi creat condicions artificials per a la seva concessió.
i) «Titular del dret de plantació»: la persona que té inscrit el dret de plantació a nom
seu en el Registre vitícola abans del 31 de desembre de 2015.
j) «Varietat de raïm de vinificació»: varietat de vinya cultivada, de manera habitual,
per a la producció de raïm destinat a l’elaboració de vins de consum humà.
k) «Varietat de portaempelt»: varietat de vinya cultivada per a la producció de material
vegetatiu de vinya i de la qual s’obté la part subterrània de la planta.
l) «Superfície agrària»: la que defineix la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 4 del
Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre
de 2013, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors
en virtut de règims d’ajudes inclosos en el marc de la política agrària comuna i pel qual es
deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.
m) «Jove viticultor»: d’acord amb la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 64 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, s’entén
com a nou viticultor la persona que planti vinyes per primera vegada i estigui establert en
qualitat de cap d’explotació.
n) «Explotació»: la que defineix la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 4 del Reglament
(UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel
qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut de
règims d’ajudes inclosos en el marc de la política agrària comuna i pel qual es deroguen
els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.
CAPÍTOL II
Règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya a partir de l’1 de gener de 2016
Article 4.

Règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya.

1. Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i fins al 31 de desembre de 2030,
les plantacions de vinya de raïm de vinificació poden ser plantades o replantades
únicament si es concedeix una autorització de conformitat amb les condicions que estableix
el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament
delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió, el Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561,
de la Comissió, i en el present Reial decret.
2. Les autoritzacions de plantació concedides en virtut del present 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.
Article 5.

Superfícies exemptes del règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya.

1. En virtut de l’article 1 del Reglament delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió,
el raïm produït en superfícies destinades a fins experimentals o al cultiu de vinyes mare
d’empelts, i els productes vinícoles obtinguts en tots dos supòsits, no es poden
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comercialitzar durant els períodes durant els quals tinguin lloc l’experiment o el període de
producció de vinyes mare d’empelts.
2. Les comunitats autònomes poden decidir que les plantacions que preveu l’apartat
3 de l’article 1 del Reglament delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió, estiguin
subjectes a notificació.
Secció 1a
Article 6.

Noves plantacions

Autoritzacions per a noves plantacions.

1. Cada any el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient fixa la
superfície que es pot concedir per a autoritzacions per a noves plantacions, com a molt
tard el 15 de desembre de l’any anterior, i que ha de ser superior al 0% i com a màxim de
l’1% en l’àmbit nacional de la superfície plantada de vinya a 31 de juliol de l’any anterior.
2. Es poden limitar, però no prohibir, la superfície disponible per a autoritzacions en
la zona geogràfica delimitada d’una denominació d’origen protegida.
3. Per a la determinació dels apartats 1 i 2, s’han de tenir en compte els motius que
recull l’apartat 3 de l’article 63 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre, i s’han de basar en:
a) Una anàlisi de les perspectives de mercat;
b) Una previsió de l’impacte de les noves superfícies que han d’entrar en producció i
dels drets de plantació i autoritzacions concedides encara sense exercir;
c) Les recomanacions de les organitzacions professionals representatives que es
facin sobre el punt 1 i 2 segons el que estableix l’article 7.
4. Abans de la data que estableix l’apartat 1, el Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient ha de fer pública, mitjançant una resolució del director general
de Produccions i Mercats Agraris que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», les
decisions sobre els punts 1 i 2 que s’han d’aplicar a la concessió d’autoritzacions d’aquest
any per a noves plantacions. Així mateix, s’han de fer públiques, a través de la pàgina web
del Ministeri esmentat, totes les recomanacions fetes sobre la base de l’article 7.
Article 7.

Recomanacions sobre limitacions a noves plantacions.

1. En virtut de l’article 65 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, poden fer recomanacions sobre els apartats 1
i 2 de l’article 6 les organitzacions interprofessionals que operin en el sector vitivinícola
reconegudes d’acord amb l’article 157 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, a més de les que estiguin reconegudes d’acord
amb la legislació nacional i autonòmica, els òrgans de gestió de les denominacions
d’origen protegides.
2. Les recomanacions fetes han d’anar precedides d’un acord entre les parts
representatives rellevants de la zona geogràfica de què es tracti, i han d’estar degudament
justificades sobre la base d’un estudi que demostri l’existència d’un risc d’oferta excessiva
de productes vinícoles en relació amb les perspectives de mercat per a aquests productes,
o un risc de devaluació significativa d’una denominació d’origen protegida.
3. Les recomanacions, acompanyades de la documentació a què es refereix l’apartat
2, han de contenir la informació mínima indicada a l’annex IA i IB.1, i s’han de remetre,
abans de l’1 de novembre de l’any anterior a aquell en què es pretengui que produeixin
efectes en les autoritzacions concedides, a l’òrgan de l’autoritat competent que han de
prendre la decisió sobre aquestes, que és:
a) El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a les
recomanacions de limitació d’autoritzacions de nova plantació en l’àmbit nacional, i per a
les recomanacions de limitació d’autoritzacions de nova plantació en l’àmbit d’una DOP
pluricomunitària.
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b) La comunitat autònoma per a les recomanacions de limitació d’autoritzacions de
nova plantació en l’àmbit d’una DOP que només s’ubiqui en el seu territori.
4. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’enviar la
documentació presentada en una recomanació de limitació segons l’apartat a) del paràgraf
anterior a les comunitats autònomes on estigui ubicada la DOP pluricomunitària. Les
comunitats autònomes han de remetre un informe, que no és vinculant, en relació amb les
recomanacions esmentades al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
com a molt tard el 20 de novembre.
5. La comunitat autònoma que rebi una recomanació segons l’apartat b) ha de
comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient com a molt tard el
20 de novembre la informació següent:
a) Un certificat signat pel director general competent en la matèria del fet que la
documentació analitzada de la recomanació inclou tota la informació que exigeix l’annex
I.B.1.
b) Decisió adoptada sobre la recomanació.
c) Justificació d’aquesta decisió sobre la base dels motius que recull l’article 63.3 del
Reglament (UE) 1308/2013.
6. L’òrgan de l’autoritat competent que rebi la recomanació ha d’observar el
procediment que estableixen els articles 68 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Les recomanacions poden tenir una durada de fins a tres anys. En cas que es
vulgui modificar una recomanació feta per a un període superior a un any, s’ha de
comunicar abans de l’1 de novembre de l’any anterior a aquell en què es pretengui
modificar la recomanació, mitjançant la presentació de la informació sol·licitada a l’annex
IA i IB.1 del present Reial decret.
Article 8.

Criteris d’admissibilitat.

1. Perquè una sol·licitud es consideri admissible, el sol·licitant ha complir els requisits
següents:
a) Tenir a la seva disposició, per poder efectuar una plantació de vinya, en propietat,
o en règim d’arrendament o parceria o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui
demostrar mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, la superfície agrària per
a la qual sol·licita l’autorització a la comunitat autònoma on s’ha de plantar, des del moment
en què presenta la sol·licitud fins al moment de la comunicació de la plantació que s’ha
d’efectuar 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 la comunicació de la plantació.
No s’ha de validar la sol·licitud d’autorització per a les noves plantacions de vinya quan
l’ús SIGPAC en el moment de la presentació de la sol·licitud de la superfície agrària sobre
la qual se sol·licita l’autorització requereixi algun permís o autorització administrativa per
fer el canvi d’ús o la plantació de la vinya del qual no es disposi fins a aquesta data.
No es consideren admissibles les superfícies per a les quals ja s’hagi concedit una
autorització de nova plantació de vinya en virtut de l’article 11 en convocatòries anteriors o
que s’hagi concedit una autorització de replantació o per conversió, encara que no s’hagi
procedit encara a la plantació d’aquesta autorització.
Per a la comprovació d’aquest criteri d’admissibilitat, les comunitats autònomes poden
prendre com a base 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
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disposat en el qual es pugui comprovar aquest requisit. En casos justificats degudament,
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.
En cas que el sol·licitant no sigui el propietari de la superfície per a la qual sol·licita
l’autorització, el contracte d’arrendament ha d’estar liquidat d’impostos en el moment de la
presentació de la sol·licitud i a més el sol·licitant ha d’adjuntar a la sol·licitud el consentiment
del propietari per poder efectuar la plantació de vinya, ha d’adjuntar la documentació
acreditativa del consentiment de l’arrabassament del propietari, llevat que justifiqui
degudament davant l’autoritat competent la seva innecessarietat.
b) Tenir la capacitat i competència professionals adequades, que es considera
complerta si el sol·licitant compleix a la data de la presentació de la sol·licitud alguna de
les condicions següents:
1r Tenir cinc anys d’experiència professional acreditada, que es pot justificar mitjançant
l’alta en el règim de la Seguretat Social de l’activitat agrària o amb la comprovació que es
tenen ingressos agraris. En cas que no es pugui complir per als cinc anys s’ha d’acreditar
mitjançant la presentació d’un certificat d’assistència a cursos o seminaris de capacitació
agrària amb una durada de 30 hores lectives per cada any no acreditat.
2n Haver superat les proves de capatàs agrícola o estar en possessió de títols
acadèmics de formació professional del sistema educatiu de tècnic en olis d’oliva i vi,
tècnic superior en vitivinicultura, tècnic en producció agropecuària, o tècnic superior en
paisatgisme i medi rural.
3r Tenir un certificat d’assistència i aprofitament als cursos d’instal·lació a l’empresa
agrària i altres cursos complementaris amb una durada mínima de 150 hores, reconeguts
per qualsevol comunitat autònoma.
4t Sol·licitant al qual se li hagi concedit l’ajuda a la instal·lació de joves agricultors en
virtut del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE)
núm. 1698/2005 del Consell, mitjançant resolució favorable amb data anterior a l’obertura
del termini de sol·licitud de noves plantacions.
5è Sol·licitant que tingui una explotació agrària prioritària, segons l’article 15 de la
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, mitjançant
certificació expedida per l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva, amb
data anterior a la d’obertura del termini de sol·licitud de les noves plantacions.
Es considera que una persona jurídica, independentment de la seva forma jurídica, té
la capacitat i competència professionals adequades quan el control efectiu sobre la
persona jurídica l’exerceixi una persona física o persones físiques que tenen aquesta
capacitat i competència d’acord amb els subparàgrafs 1r a 5è. Per a això, la persona
física o persones físiques en qüestió han de tenir el poder de decisió dins de l’esmentada
persona jurídica, la qual cosa 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 tingui més de
la meitat dels drets de vot dins seu.
2. En cas que l’autorització de nova plantació se sol·liciti per plantar en una superfície
que estigui dins de la zona geogràfica delimitada per més d’una denominació d’origen
protegida, i que l’any de sol·licitud s’apliqui una limitació de superfície per a les
autoritzacions de nova plantació en una DOP que se superposa amb diverses DOP, perquè
aquesta superfície sol·licitada es consideri admissible, el sol·licitant ha d’indicar a la seva
sol·licitud si la producció d’aquesta superfície es destina o no a elaborar vi amb la DOP
esmentada, d’acord amb el que estableix l’annex II.B, de manera que:
a) Si indica a la sol·licitud que la destinació de la producció és l’elaboració de vi amb
la DOP amb limitacions que se superposa amb diverses DOP, la superfície sol·licitada
admissible s’ha de comptabilitzar per al límit fixat per la DOP esmentada.
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b) Si indica a la sol·licitud que no ha de destinar la seva producció a l’esmentada
DOP amb limitacions que se superposa amb diverses DOP, el sol·licitant es compromet
fins al 31 de desembre de 2030 a:
1r No utilitzar ni comercialitzar el raïm produït en aquestes noves plantacions per
produir vi amb la DOP amb limitacions que se superposa amb diverses DOP;
2n No arrabassar ni replantar vinyes d’aquestes noves plantacions amb la intenció de
fer que la superfície replantada pugui optar a la producció de vi amb la DOP amb limitacions
que se superposa amb diverses DOP.
En el supòsit que s’apliqui una altra limitació per a una altra DOP a la superfície
sol·licitada, la superfície sol·licitada admissible s’ha de comptabilitzar per al límit fixat per
aquesta altra DOP.
Article 9.

Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

1. Els interessats han de presentar una sol·licitud, entre el 15 de gener i l’últim dia de
febrer de cada any, tots dos inclusivament, davant l’autoritat competent de la comunitat
autònoma on s’hagi de plantar la vinya. La sol·licitud es pot presentar a través de qualsevol
dels registres i mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
D’acord amb el que estableix l’article 5 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561
de la Comissió, de manera general les sol·licituds han d’indicar la superfície sol·licitada i la
localització específica de la superfície per a la qual es demana l’autorització. Les sol·licituds
s’han de presentar de conformitat amb un model que contingui, almenys, les dades que
figuren a l’annex II.A.
En el cas de la superfície a la qual s’apliqui el criteri d’admissibilitat de l’article 8.2, s’ha
de proporcionar, a més, informació sobre la destinació de la producció segons el que indica
el segon apartat de l’article 8, i les dades mínimes que conté l’annex II.B.
2. Les comunitats autònomes han d’examinar les sol·licituds rebudes quant a la seva
conformitat amb el criteri d’admissibilitat i, una vegada acabi el període de presentació de
sol·licituds, han de notificar als sol·licitants la sol·licitud dels quals s’hagi exclòs perquè no
compleix el criteri d’admissibilitat una resolució que indiqui els motius pels quals es denega
la sol·licitud.
3. L’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, abans de l’1 de juny de cada any, la llista
de sol·licituds admissibles classificades per ordre de puntuació, en funció del grau de
compliment dels criteris de prioritat establerts a l’article 10 i tal com estableix l’annex III.
La informació mínima que han d’enviar les comunitats es correspon amb la que recull
l’annex IV.
Article 10.

Criteris de prioritat.

1. Els criteris de prioritat sobre la base dels quals s’ha d’elaborar la llista de l’apartat
3 de l’article 9 són els següents:
a) Que el sol·licitant sigui una persona física que l’any de la presentació de la
sol·licitud no compleixi més de 40 anys i sigui un nou viticultor, o, si es tracta de persona
jurídica, que tingui com a soci un jove viticultor que no compleixi més de 40 anys l’any de
presentació de la sol·licitud i exerceixi un control efectiu en els termes previstos en el
paràgraf cinquè d’aquesta lletra a).
Per a la comprovació del requisit sobre la plantació per primera vegada, en el moment
de l’obertura del termini de sol·licituds es comprova que el sol·licitant no hagi estat titular
de cap parcel·la de vinya en el Registre vitícola.
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 està
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assumint el risc empresarial de la seva explotació, per a la qual cosa l’autoritat competent
pot sol·licitar tota la documentació que consideri necessària.
Es considera que una persona jurídica, independentment de la seva forma jurídica,
compleix aquest criteri de prioritat si compleix alguna de les condicions establertes en 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 nou viticultor exerceix el control efectiu sobre
la persona jurídica quan tingui el poder de decisió dins de l’esmentada persona jurídica, la
qual cosa 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 tingui més de la meitat dels drets
de vot dins seu.
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 cap altra persona o 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 compleixin les condicions dels punts
1) i 2) de l’esmentat apartat que eren aplicables en el moment de la concessió
d’autoritzacions.
Els compromisos requerits en aquest apartat només s’han de tenir en compte en cas
que durant l’any en què es presenta la sol·licitud no hi hagi prou superfície disponible per
a totes les sol·licituds admissibles i, per tant, s’hagin d’aplicar els criteris de prioritat.
b) Que el sol·licitant, en el moment d’obertura del termini de sol·licituds, no tingui
plantacions de vinya sense autorització d’acord amb el que estableix l’article 71 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
o sense dret de plantació d’acord amb el que estableixen els articles 85 bis i 85 ter del
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell. A més, s’ha de complir que no els hagi
vençut cap autorització per a nova plantació concedida anteriorment perquè no ha estat
utilitzada, i/o no tingui plantacions de vinya abandonada en el Registre vitícola des de fa 8
anys fins a l’obertura del termini de sol·licituds, i/o quan el sol·licitant no hagi incomplert el
compromís de l’apartat 3 de l’article 16 i/o no hagi incomplert el compromís indicat en el
paràgraf sisè de la lletra a) d’aquest article, si s’escau. Totes aquestes comprovacions
s’han de fer en el moment de l’obertura del termini de sol·licituds.
c) Que el sol·licitant, en el moment de la presentació de la sol·licitud, sigui titular
d’una plantació de vinya, que no estigui acollida a les exempcions previstes a l’article 62,
apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, i que sigui titular d’una petita o d’una
mitjana explotació segons els llindars establerts a l’annex V, sobre la base de les dades
extretes de l’última enquesta disponible sobre l’estructura de les explotacions agrícoles de
l’Institut Nacional d’Estadística.
Els sol·licitants han de presentar juntament amb la sol·licitud una relació de les
parcel·les que conformen la seva explotació amb la identificació SIGPAC i la superfície de
cada una, amb indicació del règim de tinença de les diferents parcel·les. En cas de terres
arrendades o en parceria, i respecte de la parcel·la objecte de sol·licitud d’autorització de
nova plantació, també s’han d’haver liquidat, si s’escau, els impostos corresponents, abans
de presentar la sol·licitud. No obstant això, les comunitats autònomes poden prendre com
a base per a la comprovació d’aquest criteri 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.
Si el sol·licitant compleix el criteri, se li dóna una puntuació segons la seva mida. Per
a això, les comunitats autònomes, per a cadascun dels quatre tipus d’explotació per mida
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indicats a l’annex V per al seu territori, han d’assignar la puntuació d’1, 2, 3 i 4 punts a
cadascun en funció de criteris objectius i no discriminatoris.
La puntuació assignada a cada tipus d’explotació per la comunitat autònoma s’ha de
remetre a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris com a molt tard l’1
d’octubre de 2017 per a la seva aplicació a les sol·licituds de 2018 i següents, mitjançant
ofici del director general competent en la matèria, juntament amb la justificació de la
puntuació assignada.
La puntuació assignada per cada comunitat autònoma per a la valoració d’aquest
criteri s’ha de fer pública mitjançant una resolució del director general de Produccions i
Mercats Agraris, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», com a molt tard el
15 de desembre de 2017.
2.

La puntuació dels criteris que estableix l’apartat 1 és la que recull l’annex III.

Article 11. Autoritzacions de nova plantació.
1. Una vegada ordenades totes les sol·licituds admissibles enviades per les
comunitats autònomes al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a
cada sol·licitud amb més puntuació se li ha de concedir tota la superfície sol·licitada abans
de passar a la sol·licitud següent, fins que s’esgoti la superfície disponible.
A les sol·licituds amb una mateixa puntuació, per al conjunt de les quals no hi hagi
suficient superfície disponible per satisfer la superfície sol·licitada, se’ls ha de repartir la
superfície disponible a prorrata, tal com està definit a l’apartat A de l’annex I del Reglament
d’execució (UE) núm. 2015/561 de la Comissió.
2. En cas que s’hagi limitat la superfície disponible per a autoritzacions en zones
geogràfiques delimitades d’una denominació d’origen protegida específica en virtut de la
decisió de l’apartat 4 de l’article 6 i la superfície sol·licitada en les zones esmentades sigui
superior a la superfície màxima fixada per a aquesta zona segons l’article 6, aquestes
s’han d’atorgar fins a assolir la superfície fixada per a aquesta zona en el procediment de
concessió d’autoritzacions d’acord amb l’apartat 1.
3. El Ministeri Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de remetre a les
comunitats autònomes no més tard de l’1 de juliol les sol·licituds per a les quals es pot
concedir autoritzacions, i la superfície per la qual es pot concedir l’autorització. Les
comunitats autònomes han de resoldre les sol·licituds i notificar les autoritzacions
concedides als sol·licitants abans de l’1 d’agost de cada any. En cas que no s’hagi dictat i
notificat la resolució corresponent transcorregut el termini esmentat, els sol·licitants poden
entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci negatiu.
4. Les comunitats autònomes han d’informar els sol·licitants les sol·licituds
admissibles dels quals no hagin estat totalment estimades de quins han estat els motius, i
del recurs que correspongui.
5. Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% de la
superfície admissible total de la seva sol·licitud poden desistir en la seva totalitat el mes
següent a la data de la notificació de la resolució. Les comunitats autònomes han de
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris abans de l’1 d’octubre
de cada any la informació sobre superfície rebutjada esmentada en aquest paràgraf i
indicar la regió i la zona de producció on està ubicada la superfície desistida, per a la seva
remissió a la Comissió Europea en compliment de l’article 11.2.a) del Reglament d’execució
(UE) 2015/561 de la Comissió.
Les comunitats autònomes han de resoldre els recursos estimatoris aplicant a la
superfície admissible el mateix prorrateig que s’hauria aplicat a la seva sol·licitud si hagués
estat resolta abans de l’1 d’agost d’aquest any. Les comunitats autònomes han de
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris abans del 20 de
novembre, d’acord amb l’annex VI, la informació sobre la superfície alliberada per
desistiments o errors detectats després de l’1 de juliol en la superfície concedida segons
l’apartat 3, i la informació sobre la superfície concedida en els recursos que s’hagin resolt
de manera estimatòria fins a aquest moment, a fi de poder fer un balanç, en el qual també
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s’ha de tenir en compte la informació de la superfície alliberada per rebutjos procedents de
la comunicació del primer paràgraf d’aquest apartat.
En cas que el balanç entre superfície alliberada i concedida per recursos estimatoris
sigui superior a la superfície màxima disponible per a autoritzacions de noves plantacions
fixada en l’àmbit nacional o al límit fixat per a una denominació d’origen protegida en
aquest any, aquesta superfície excedent s’ha de descomptar, si s’escau, l’any següent,
dels límits màxims fixats.
El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de fer constar en la
resolució a què fa referència l’apartat 4 de l’article 6 la superfície que s’ha de descomptar,
si s’escau, dels límits fixats de l’any en qüestió en relació amb el procediment del paràgraf
3 del present apartat.
6. Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tenen un període de
validesa màxim de tres anys comptats a partir de la data de la notificació de la resolució de
la sol·licitud de l’autorització. En qualsevol cas, el període de validesa no pot superar el 31
de desembre de 2030.
7. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant l’ha de comunicar a
l’autoritat competent en el termini que estableixi la comunitat autònoma en la qual s’ha
efectuat la plantació, i sempre abans de la caducitat de l’autorització.
Article 12.

Creació de condicions artificials.

1. En aplicació del que estableix l’article 60 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la
gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, i de l’article 2.6 del Reglament delegat
(UE) núm. 2015/560 de la Comissió, de 15 de desembre de 2014, pel qual es completa el
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim
d’autoritzacions per a plantacions de vinya, no s’han de concedir autoritzacions de noves
plantacions de vinya a persones físiques o jurídiques en relació amb les quals es demostri
que han creat artificialment les condicions exigides per complir els criteris d’admissibilitat
o de prioritat que estableix el present Reial decret.
2. L’autoritat competent pot tenir en compte les operacions següents, entre d’altres,
als efectes d’establir una possible creació de condicions artificials per rebre una autorització
de noves plantacions de vinya, i per a això pot dur a terme les comprovacions, els
requeriments o els controls que consideri necessaris:
a) La declaració formal de superfícies per damunt de la superfície disponible sota el
criteri d’admissibilitat per obtenir avantatge enfront de possibles prorratejos.
b) La divisió artificial d’explotacions per obtenir avantatge en la puntuació de
sol·licituds d’acord amb els criteris de prioritat, en especial les que resultin de la divisió en
què el nou titular tingui vinculació amb el titular original i obtingui un avantatge derivat
d’aquesta divisió. Es considera especialment aquest aspecte en les divisions fetes de
manera posterior a la declaració REGEPA de l’any 2017.
c) La creació de persones jurídiques amb l’únic objectiu de complir els criteris de
prioritat.
d) La inscripció en el REGEPA, en qualsevol altre registre o l’alta en la seguretat
social agrària amb l’únic objectiu de complir els criteris de prioritat.
e) La presentació de sol·licituds per persones interposades, vinculades d’alguna
manera al sol·licitant real, amb l’únic objectiu de complir els criteris de prioritat.
Secció 2a
Article 13.

Replantacions

Autoritzacions per a replantacions.

1. Per poder replantar una vinya arrabassada a partir de l’1 de gener de 2016, s’ha
d’obtenir una autorització de replantació en els termes i les condicions que estableix el
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre;

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 180

Dissabte 29 de juliol de 2017

Secc. I. Pàg. 11

el Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió; el Reglament d’execució (UE)
núm. 2015/561 de la Comissió, i aquest Reial decret.
2. No s’ha de concedir cap autorització per l’arrabassada de plantacions no
autoritzades.
Article 14.

Presentació de sol·licitud d’arrabassada de vinya.

1. Els viticultors que pretenguin arrabassar 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 arrabassar i que estigui 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 a través de qualsevol dels registres o mitjans
previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
2. Quan el viticultor que pretengui dur a terme l’arrabassada de la superfície de vinya
que està inscrita a nom seu en el Registre vitícola no sigui el propietari de la parcel·la, ha
d’adjuntar la documentació acreditativa del consentiment de l’arrabassada del propietari,
llevat que justifiqui degudament davant l’autoritat competent la seva innecessarietat.
3. Després de fer les comprovacions pertinents, l’autoritat competent ha d’emetre
una autorització d’arrabassada i, un cop executada l’arrabassada pel viticultor, aquest l’ha
de comunicar a l’autoritat competent, el qual, amb una comprovació prèvia al camp, ha
d’emetre una resolució d’arrabassada.
4. La sol·licitud d’arrabassada per part del viticultor i la notificació de la resolució
d’arrabassada per part de la comunitat autònoma s’ha de produir en la mateixa campanya,
als efectes de verificació del que disposa l’apartat 3 de l’article 15. El sentit del silenci
administratiu és el que estableixi la comunitat autònoma corresponent i, si no n’hi ha, el
sentit del silenci administratiu és estimatori.
5. Les comunitats autònomes han d’informar els sol·licitants les sol·licituds dels quals
no hagin estat estimades de quins han estat els motius, i del recurs que correspongui.
Article 15. Lloc i termini de presentació de sol·licituds per a autoritzacions per a
replantacions.
1. El titular de l’arrabassada ha de presentar la sol·licitud d’autorització per a
replantació, que s’ha de presentar davant l’autoritat competent de la comunitat autònoma
on estigui situada la superfície a plantar. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol dels
registres o a través dels mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
2. La sol·licitud s’ha de presentar abans del final de la segona campanya següent a
la campanya en què s’hagi notificat la resolució d’arrabassada indicada a l’apartat 2 de
l’article 14. Si transcorregut aquest termini no s’ha sol·licitat l’autorització per a la
replantació, es perd el dret a sol·licitar-la.
3. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 8 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561
de la Comissió, les sol·licituds han d’indicar la mida i la localització específica de la
superfície arrabassada i de la superfície a replantar per a la qual es demana l’autorització.
S’han de presentar de conformitat amb un model que contingui, almenys, les dades que
figuren a l’annex VII.
4. El sol·licitant té a la seva disposició, en propietat, o en règim d’arrendament o
parceria, o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui demostrar mitjançant un
document liquidat dels tributs corresponents, 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 d’efectuar d’acord amb el que estableix
l’apartat 5 de l’article 19. 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, s’ha de tenir
en compte el que estableixen els paràgrafs primer, segon, quart i cinquè de l’apartat 1.a)
de l’article 8.
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Autoritzacions per a replantació anticipada.

1. Les comunitats autònomes poden concedir autoritzacions de replantació anticipada
en els termes i les condicions que recull l’apartat 2 de l’article 66 del Reglament (UE) núm.
1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre; l’article 3 del
Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió; l’apartat 3 de l’article 8 del
Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561, de la Comissió, i aquest Reial decret.
2. El compromís al qual fa referència el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 8 del
Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561, de la Comissió, s’ha d’acompanyar d’una
garantia mitjançant un aval d’una entitat bancària, una assegurança de caució, un ingrés
en efectiu o una altra garantia financera. Les comunitats autònomes han d’establir el valor
de la garantia esmentada, que ha de tenir en compte l’import de la nova plantació a fer i el
de la plantació a arrabassar. L’incompliment de l’obligació d’arrabassada en el termini
assenyalat comporta l’execució de l’aval, així com el que estableix l’article 26 d’aquest
Reial decret.
3. El viticultor ha de justificar el dret a poder efectuar l’arrabassada segons el que
estableix l’apartat 2 de l’article 14.
4. El sol·licitant té a la seva disposició en propietat, o en règim d’arrendament o parceria
o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui demostrar mitjançant un document liquidat
dels tributs corresponents, la superfície agrària per a la qual sol·licita l’autorització de
replantació anticipada. La verificació de la disposició sobre la superfície s’ha de fer en el
moment de la presentació de la sol·licitud i en el moment de la comunicació de la plantació
que el sol·licitant ha d’efectuar d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 19.
Als efectes del compliment del present apartat, s’ha de tenir en compte el que
estableixen els paràgrafs primer, segon, quart i cinquè de l’apartat 1.a) de l’article 8.
5. Les sol·licituds es poden presentar en els llocs i les dates previstos en els apartats
1 a 2 de l’article 15. D’acord amb l’apartat 3 de l’article 8 del Reglament d’execució (UE)
núm. 2015/561, de la Comissió, les sol·licituds han d’indicar la mida i la localització
específica de la superfície a arrabassar i de la superfície a replantar per a la qual es
demana l’autorització. Les sol·licituds s’han de presentar de conformitat amb un model que
contingui, almenys, les dades i la informació que figuren a l’annex VIII.
Article 17.

Restriccions a la replantació.

1. De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 66 del Reglament (UE) núm. 1308/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i en virtut de l’article 4 del
Reglament delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió, es poden restringir les
replantacions de vinya si la superfície a replantar pot optar per a la producció de vins amb
una denominació d’origen protegida, on s’ha aplicat una limitació de concessió a les noves
plantacions d’acord amb l’article 6, i per a la qual s’ha efectuat una recomanació d’acord
amb l’article 18, justificada per la necessitat d’evitar un risc ben demostrat de devaluació
significativa d’una denominació d’origen protegida.
2. Aquesta restricció l’ha de fer pública el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient, mitjançant una resolució del director general de Produccions i Mercats
Agraris, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», com a molt tard el 15 de
desembre de cada any. Les restriccions són aplicables a les autoritzacions concedides en
el termini d’un any des de la data de publicació de la resolució. En cas que la recomanació
en la qual es basi aquesta restricció s’hagi efectuat per un període superior a un any, les
restriccions esmentades s’han d’aplicar pel mateix termini de la recomanació des de la
data de publicació de la resolució.
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 el raïm produït per produir vins amb denominació d’origen protegida, i no
arrabassar 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, s’ha de mantenir
mentre estigui vigent el règim d’autoritzacions de vinya.
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Recomanacions sobre restriccions a la replantació.

1. En virtut de l’article 65 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, poden fer recomanacions per restringir la
concessió d’autoritzacions per replantació les organitzacions interprofessionals que operin
en el sector vitivinícola, reconegudes d’acord amb l’article 157 Reglament (UE) núm.
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, a més de les que
estiguin reconegudes d’acord amb la legislació nacional i autonòmica, els òrgans de gestió
de les denominacions d’origen protegides.
2. Les recomanacions fetes han d’anar precedides d’un acord entre les parts
representatives rellevants de la zona geogràfica de què es tracti, i han d’estar degudament
justificades sobre la base d’un estudi que demostri la necessitat d’evitar un risc ben
demostrat de devaluació significativa d’una denominació d’origen.
3. Les recomanacions han de contenir la informació mínima indicada a 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 a aquell en què es pretengui que produeixin
efectes, a l’òrgan de l’autoritat competent que han de prendre la decisió sobre aquestes,
que és:
a) El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a les
recomanacions de restricció d’autoritzacions de replantació i per conversió de drets en
l’àmbit d’una DOP pluricomunitària.
b) La comunitat autònoma per a les recomanacions de restriccions d’autoritzacions
de replantació i per conversió de drets en l’àmbit d’una DOP que només s’ubiqui en el seu
territori.
4. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’enviar la
documentació presentada en una recomanació de restricció, segons l’apartat a) del
paràgraf anterior, a les comunitats autònomes on estigui ubicada la DOP pluricomunitària.
Les comunitats autònomes han de remetre un informe, que no és vinculant, sobre la
recomanació al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient com a molt tard
el 20 de novembre.
5. La comunitat autònoma que rebi una recomanació segons l’apartat b) ha de
comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient com a molt tard el
20 de novembre la informació següent:
a) Un certificat signat pel director general competent en la matèria del fet que la
documentació analitzada inclou tota la informació exigida a l’annex I.B.2.
b) Decisió adoptada sobre la recomanació.
c) Justificació de la decisió esmentada sobre la base dels motius que recull l’article
63.3 del Reglament (UE) 1308/2013.
6. L’òrgan de l’autoritat competent que rebi la recomanació ha d’observar el
procediment que estableixen els articles 68 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. Les recomanacions poden tenir una durada de fins a tres anys. En cas que es
vulgui modificar una recomanació feta per a un període superior a un any, s’ha de
comunicar abans de l’1 de novembre de l’any anterior a aquell en què es pretengui
modificar la recomanació esmentada mitjançant la presentació de la informació sol·licitada
a l’annex IB2) del present Reial decret.
Article 19.

Autoritzacions de replantació de vinya.

1. Les autoritzacions concedides corresponen a l’equivalent de la superfície
arrabassada en cultiu pur.
2. Les comunitats autònomes han de resoldre les sol·licituds i notificar les
autoritzacions concedides en el termini de tres mesos a partir de la presentació de
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sol·licituds. El sentit del silenci administratiu és el que estableixi la comunitat autònoma
corresponent i, si no n’hi ha, el sentit és estimatori.
3. Les comunitats autònomes han d’informar els sol·licitants les sol·licituds dels quals
no hagin estat estimades de quins han estat els motius, i del recurs que correspongui.
4. Les autoritzacions concedides tenen un període de validesa màxim de tres anys
comptats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització.
En qualsevol cas, el període de validesa no pot superar el 31 de desembre de 2030.
5. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant l’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.
Secció 3a
Article 20.

Conversions de drets de plantació de vinya en autoritzacions

Conversions de drets de plantació.

1. Els drets de plantació concedits abans del 31 de desembre de 2015 de conformitat
amb els articles 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reglament 1234/2007 del
Consell, poden ser convertits en autoritzacions per a la plantació de vinya a partir de l’1 de
gener de 2016, d’acord amb el que estableixen el capítol III del títol I del Reglament (UE)
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el Reglament
delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió, el Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561
de la Comissió, i el present Reial decret.
2. Per obtenir l’autorització, el titular del dret de plantació ha de presentar una
sol·licitud de conversió d’un dret de plantació en una autorització, d’acord amb el que
estableix l’article 21.
Article 21.

Lloc i termini de presentació de sol·licituds.

1. Els titulars dels drets de plantació que vulguin sol·licitar una conversió poden
presentar la sol·licitud entre el 15 de setembre de 2015 i el 31 de desembre de 2020, tots
dos inclusivament, davant l’autoritat competent de la comunitat autònoma on estigui
ubicada la superfície a plantar o en qualsevol dels registres i mitjans previstos a l’article 16
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
2. D’acord amb l’apartat 1 de l’article 9 del Reglament d’execució (UE) núm. 2015/561
de la Comissió, les sol·licituds han d’indicar la mida i la localització específica de la
superfície per a la qual es demana l’autorització. S’han de presentar de conformitat amb
un model que contingui, almenys, les dades que figuren a l’annex IX.
3. El sol·licitant té a la seva disposició, en propietat, o en règim d’arrendament o
parceria, o qualsevol altra forma conforme a dret que pugui demostrar mitjançant un
document liquidat dels tributs corresponents, 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 d’efectuar d’acord amb el que estableix l’apartat 5
de l’article 22. 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, s’ha de tenir en compte el que estableixen
els paràgrafs primer, segon, quart i cinquè de l’apartat 1.a) de l’article 8.
Article 22.

Autoritzacions de plantació de vinya per conversió d’un dret de plantació.

1. El termini de resolució i notificació de les sol·licituds per part de l’autoritat
competent al sol·licitant és, com a màxim, de 3 mesos a comptar de la data de la
presentació de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu és el que estableixi la
comunitat autònoma corresponent i, si no n’hi ha, el sentit del silenci administratiu és
estimatori.
2. Les comunitats autònomes han d’informar els sol·licitants les sol·licituds dels quals
no hagin estat estimades de quins han estat els motius, i del recurs que correspongui.
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3. Les autoritzacions concedides per conversió de drets de plantació tenen el mateix
període de validesa que el dret de plantació de procedència. En qualsevol cas, el període
de vigència no pot superar el 31 de desembre de 2023.
4. Les autoritzacions concedides d’acord amb aquesta secció han de ser utilitzades pel
mateix titular al qual se li van concedir en la seva pròpia explotació i poden estar subjectes a
les restriccions que si s’escau s’estableixin de conformitat amb els articles 17 i 18.
5. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant l’ha de comunicar a
l’autoritat competent en el termini que estableixi la comunitat autònoma en la qual s’ha
efectuat la plantació i sempre abans de la caducitat de l’autorització.
Secció 4a

Disposicions comunes al règim d’autoritzacions de plantacions de vinya

Article 23. Modificació de la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una
autorització.
1. De conformitat amb el que estableix l’article 10 del Reglament d’execució (UE) núm.
2015/561, de la Comissió, en casos justificats degudament es poden fer modificacions de
la localització de la superfície per a la qual s’ha concedit una autorització, sempre que la
nova superfície tingui la mateixa mida en hectàrees i que l’autorització continuï sent vàlida.
2. Per poder dur a terme una modificació, el titular de l’autorització ha de sol·licitar de
manera motivada la modificació abans de la realització de la plantació davant l’autoritat
competent que va emetre la resolució de l’autorització esmentada. La realització de la
plantació ha de ser posterior a la resolució per part de l’autoritat competent de la modificació
esmentada.
En cas que la nova superfície radiqui en una altra comunitat autònoma, el titular de
l’autorització ha de presentar la sol·licitud de modificació davant l’autoritat competent on
radiqui la nova superfície on es vol plantar. Aquesta autoritat ha de comunicar a l’autoritat
competent que va emetre la resolució d’autorització que vol sol·licitar una modificació en
una altra comunitat autònoma.
3. La nova superfície agrària ha d’estar a disposició del sol·licitant per qualsevol en
propietat, o en règim d’arrendament o parceria, o qualsevol altra forma conforme a dret
que pugui demostrar mitjançant un document liquidat dels tributs corresponents, en el
moment de la presentació de la sol·licitud de modificació, i en el moment de la comunicació
de la plantació que el sol·licitant ha d’efectuar d’acord amb el que estableix l’apartat 7.
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, el sol·licitant ha de justificar que en el
moment de la presentació de la sol·licitud de l’autorització a modificar segons l’article 9
tenia a la seva disposició la nova superfície per a la qual se sol·licita la modificació.
Als efectes del compliment del present apartat, s’ha de tenir en compte el que
estableixen els paràgrafs primer, segon, quart i cinquè de l’apartat 1.a) de l’article 8.
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 la qual 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 la qual s’apliquen restriccions l’any de la sol·licitud de la
modificació, l’autorització concedida queda sotmesa a les mateixes restriccions.
5. Les sol·licituds han d’indicar la mida i la localització específica de la nova superfície
a plantar. S’han de presentar de conformitat amb un model que contingui, almenys, les
dades que figuren a l’annex X.
6. El termini de resolució i el sentit del silenci administratiu és el que estableixi la
comunitat autònoma corresponent i, si no n’hi ha, el termini màxim de resolució és de tres
mesos des del moment de presentació de la sol·licitud i el sentit del silenci administratiu
estimatori.
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7. Una vegada executada la plantació de vinya, el sol·licitant ho ha de comunicar a
l’autoritat competent.
Article 24.

Registre vitícola.

1. Les comunitats autònomes han de recollir en el seu registre vitícola la informació
requerida en el Reglament (CE) 436/2009 de la Comissió, i mantenir-la actualitzada de
conformitat amb l’esmentat Reglament. A més, han d’utilitzar la informació gràfica i
alfanumèrica d’identificació de parcel·les del SIGPAC que preveu el Reial decret
1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de
parcel·les agrícoles.
2. Les comunitats autònomes han de recollir en el registre vitícola la informació
relativa a les autoritzacions de plantació concedides, així com les plantacions de vinya
efectuades sense autorització de plantació.
3. S’ha de recollir en el registre vitícola informació sobre la destinació de la producció de
les parcel·les, quan s’apliqui l’article 8.2, l’article 17.3 o l’article 22.4 del present Reial decret.
Article 25. Transferències d’autoritzacions de plantacions de vinya, resolucions
d’arrabassada i de drets de plantació.
1. No es consideren vàlides d’acord amb aquest Reial decret les transferències
d’autoritzacions de plantació de vinya posteriors a l’1 de gener de 2016, concedides en
virtut dels articles 64, 66 i 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, ni de drets de replantació de vinya concedits
abans del 31 de desembre de 2015.
2. No obstant això, es poden fer transferències d’autoritzacions, resolucions
d’arrabassada o de drets de plantació el període de validesa de les quals no s’hagi assolit,
en els supòsits següents i amb les condicions següents:
a) Herència per mortis causa o herència anticipada. En el cas d’heretar una
autorització de plantació, l’hereu ha de tenir a la seva disposició la superfície concreta per
a la qual es va concedir l’autorització i està obligat a complir els compromisos que es van
adquirir en el moment de la concessió de l’autorització.
b) Fusions i escissions de persones jurídiques. En cas que el titular de l’autorització
de plantació no mantingui la seva personalitat jurídica, les persones jurídiques creades
com a conseqüència de la fusió o escissió i que prossegueixin amb la producció de vi
poden utilitzar les autoritzacions, les resolucions o els drets, i han d’assumir tots els drets
i les obligacions del titular al qual se li van concedir.
Article 26.

Controls.

1. Les autoritats competents han de fer les actuacions de control necessàries per
verificar el compliment d’aquest capítol, d’acord amb el que estableix la normativa de la
Unió Europea aplicable.
2. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de coordinar amb
les comunitats autònomes l’establiment de mecanismes de col·laboració i intercanvi
d’informació entre administracions per al bon funcionament i gestió del règim
d’autoritzacions de vinya.
3. Sense perjudici d’això, les comunitats autònomes han de prestar especial atenció,
a l’hora d’efectuar 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 previstos
en cada cas en el capítol II d’aquest Reial decret.
Article 27.

Penalitzacions i recuperació de costos.

Als productors que no compleixin l’obligació que estableix l’article 71, apartat 1, del
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 180

Dissabte 29 de juliol de 2017

Secc. I. Pàg. 17

se’ls ha d’imposar una penalització amb l’import mínim que estableix l’article 5 del
Reglament delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió. En els casos en què s’estimi que
els ingressos anuals obtinguts en la superfície en què se situen les vinyes en qüestió
superen els 6.000 euros per hectàrea, l’autoritat competent ha d’augmentar els imports
mínims proporcionalment a la renda mitjana anual per hectàrea estimada per a aquesta
superfície.
En cas que l’autoritat competent hagi de garantir l’arrabassada de les plantacions no
autoritzades pels seus propis mitjans, el cost a càrrec del productor de conformitat amb
l’article 71, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre, s’ha de calcular d’acord amb l’article 5 del Reglament
delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió, i aquest cost s’ha d’afegir a la penalització
aplicable.
Les comunitats autònomes poden considerar plantació no autoritzada les plantacions
de vinya efectuades que incompleixin alguna de les condicions essencials de l’autorització
concedida.
Article 28.

Sancions administratives.

1. Als productors que no utilitzin l’autorització que se’ls hagi concedit durant el seu
període de validesa, els és aplicable el règim de sancions que preveuen la Llei 24/2003,
de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i la normativa autonòmica aplicable, sense perjudici de
les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que escaiguin.
Aquestes sancions no s’han d’aplicar 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 a un 10% fins a un màxim de 0,2 hectàrees.
2. L’incompliment de les condicions essencials de l’autorització concedida determina
la suspensió dels efectes de l’autorització, o, si s’escau, la seva revocació, i s’ha de
restablir la situació al moment previ al seu atorgament, sense perjudici del que preveu el
tercer paràgraf de l’article 27. Es consideren condicions essencials de l’autorització
concedida, en particular les següents:
a) Incompliment de disponibilitat per plantar vinya a la superfície recollida a la
sol·licitud d’autorització des que se sol·licita fins que es comunica la plantació.
b) Incompliment del compromís que recull el punt 3) del criteri A) de l’annex II del
Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió, quan sigui determinant per a la
concessió de l’autorització corresponent.
c) Incompliment del compromís que recull la part A) 2) a) i b) de l’annex I del
Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió, quan sigui determinant per a la
concessió de l’autorització corresponent.
d) Incompliment dels compromisos dels punts 1), 2), 3) i 4) i últim paràgraf, del criteri
B), de l’annex II del Reglament delegat (UE) núm. 2015/560, de la Comissió, quan sigui
determinant per a la concessió de l’autorització corresponent.
3. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici de la sanció que
correspongui en cas que aquest incompliment constitueixi una infracció tipificada a la Llei
24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi, cas en què preval el que disposa la Llei
esmentada.
Article 29.

Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient la informació recollida en els annexos necessària per al
compliment de les obligacions de comunicació a la Comissió Europea que preveu la
normativa comunitària.
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CAPÍTOL III
Varietats de raïm de vinificació i varietats de portaempelts
Article 30.

Classificació.

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
vinífera (L) o a un encreuament entre l’espècie Vitis Vinifera (L) i una altra del gènere Vitis,
i que, quan siguin sotmeses a l’avaluació prèvia a què fa referència l’article 31, el resultat
de la prova esmentada demostri una aptitud satisfactòria i de la qual s’obtingui com a
mínim un vi amb qualitat cabal i comercial.
A més, es poden classificar les varietats de raïm de vinificació que no corresponguin
als criteris que preveu el paràgraf anterior, però per a les quals se’n justifiqui degudament
l’antiguitat, l’interès i l’adaptació local, i se les exceptuï de ser sotmeses a l’avaluació
prèvia a què es refereix l’article 31.
b) Varietats de portaempelt recomanades: les que es cultivin per obtenir material de
multiplicació de la vinya que, quan se sotmeti a l’avaluació prèvia a què fa referència
l’article 31, es demostri que tenen 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 els catàlegs o registres dels altres estats membres
de la Unió Europea.
Article 31.

Avaluació prèvia.

L’avaluació prèvia s’ha d’efectuar sobre la base dels resultats dels exàmens analítics i
organolèptics dels corresponents productes acabats, que especifica l’annex XX.
Article 32. Sinonímies.
Per a cadascuna de les varietats incloses en 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 els
catàlegs o registres dels altres estats membres de la Unió Europea.
Article 33.

Administració competent.

Les comunitats autònomes són les responsables de classificar en el seu àmbit territorial
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.
Article 34.

Modalitats de classificació.

1. La inclusió d’una varietat de vinya en una determinada categoria s’ha de portar a
terme sempre que es compleixin els requisits que preveu l’article 30, de la manera següent:
a) La inclusió d’una varietat de raïm de vinificació totalment nova, sense que aquesta
estigui classificada prèviament, ha de ser sotmesa a l’avaluació a què fa referència l’article
31. Un cop la prova esmentada demostri una aptitud satisfactòria, aquesta varietat s’ha
d’incloure dins de la categoria d’autoritzades.
b) En cas que una varietat de vinificació estigui prèviament classificada, no és
aplicable el que disposa l’article 31, i pot ser inclosa directament dins de la categoria
d’autoritzada.
c) La inclusió d’una varietat de portaempelts a la categoria de recomanades s’ha de
fer quan aquesta hagi estat sotmesa a l’avaluació prèvia a què fa referència l’article 31.
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2. Quan l’experiència adquirida demostri que una varietat de vinya no compleix les
exigències requerides per a la categoria en la qual està classificada es pot suprimir. Així
mateix, es pot restringir motivadament la plantació, l’empelt sobre el terreny, i el
sobreempelt, d’una varietat de vinya en una determinada zona geogràfica del territori
espanyol quan, atenent les diferents condicions agroclimàtiques, o d’un altre ordre
vinculades al cultiu, no es compleixin les exigències requerides per a la categoria en què
està classificada en aquesta zona específica.
Article 35.

Deure de col·laboració.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient, abans de l’1 d’abril de cada any, les modificacions en la
classificació de varietats de raïm de vinificació i portaempelt que figuren a l’annex XXI que
hagin efectuat en compliment del que preveu l’article 29.
2. El Ministeri ha de publicar anualment, mitjançant una ordre ministerial en el
«Butlletí Oficial de l’Estat», les modificacions que es produeixin a l’annex XX sobre la base
de les comunicacions dutes a terme per les comunitats autònomes.
Article 36.

Prohibició de plantacions amb varietats no inscrites en la classificació.

1. Queden prohibits la plantació, l’empelt sobre el terreny i el sobreempelt de varietats
de raïm de vinificació no inscrites en la classificació. Aquestes restriccions no s’han
d’aplicar a les varietats de vinya utilitzades en investigacions científiques i experimentació.
2. Excepcionalment, es pot permetre la producció de material de producció vegetativa
de la vinya reservat exclusivament per a l’exportació a tercers països sempre que s’efectuï
un control adequat de la producció, així com la producció de planta-empelt amb viníferes
produïdes en un altre Estat membre.
Disposició addicional primera.

Informació.

Sense perjudici del que preveuen els articles 9, 14, 21 i 25, les comunitats autònomes
poden requerir informació addicional als sol·licitants únicament quan sigui pertinent per a
l’aplicació del règim d’autoritzacions.
Disposició addicional segona.

Aplicacions informàtiques.

Als efectes que preveuen els articles 9.1, 15.3, 16.5, 21.2 i 23.5, i els annexos II, i VI a
VIII, les comunitats autònomes poden establir els corresponents models de sol·licitud, si
bé en aquest últim cas en aquests models s’han d’incloure, atès que són bàsiques, les
dades que figuren en els annexos del present Reial decret, i les aplicacions informàtiques
d’aquests models han de possibilitar que la part referida a les dades mínimes dels annexos
del present Reial decret sigui accessible i reutilitzable mitjançant sistemes entenedors per
màquines d’acord amb els protocols i estàndards d’interoperabilitat que aprovi el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient; els costos de la interoperabilitat corren
a càrrec de les comunitats autònomes de què es tracti.
Disposició transitòria única.

Plantacions il·legals de vinya.

1. S’han de seguir aplicant les disposicions del capítol III del Reial decret 1244/2008,
de 18 de juliol, mentre no s’hagin arrabassat les superfícies de vinya plantades després del
31 d’agost de 1998 sense un dret de replantació, i les superfícies plantades abans del 31
d’agost de 1998 sense un dret de replantació que no hagin estat regularitzades abans de
l’1 de gener de 2010.
2. Així mateix, s’han de seguir aplicant les disposicions del 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, mentre no hagin estat arrabassades les superfícies
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de vinya plantades sense autorització des de l’1 de gener de 2016 fins a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat 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.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final segona.

Facultat de modificació.

Es faculta la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per modificar
els annexos, les dates i els terminis del present Reial decret quan aquestes modificacions
siguin exigides com a conseqüència de la normativa de la Unió Europea, així com per fer
totes les modificacions en el seu articulat que siguin necessàries quan aquestes
modificacions també siguin exigides com a conseqüència de la normativa de la Unió
Europea.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 d’agost de 2017.
Palma, 28 de juliol de 2017.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

ANNEX I
RECOMANACIONS
Annex I.A
Informació i documentació 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.
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Annex I.B
1. Informació i documentació mínima de les recomanacions de les organitzacions
professionals sobre la limitació d’autoritzacions per a noves plantacions en l’àmbit d’una
DOP (article 6.2).
a) Organització/ions 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 segons el punt 1), la informació i documentació
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
(articles 17.3 i 21.4) és la següent.
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 de restringir les autoritzacions de replantació i
les autoritzacions per conversió d’un dret de plantació que recullen l’article 4 del Reglament
delegat (UE) núm. 2015/560 de la Comissió i l’article 7 del Reglament d’execució (UE)
núm. 2015/561 de la Comissió.
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ANNEX II
Dades mínimes de les sol·licituds
II.A
Informació mínima que ha de contenir la sol·licitud per a la concessió d'autorització per a nova
plantació de vinyes

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
Domicili:
Localitat:
NIF:
Telèfon/adreça
electrònica:

Codi postal:

2. Dades de la superfície a plantar:
Codi

Província

Municipi

Agregat

Zona

Polígon

Parcel·la

Recinte
SIGPAC

Superfície
(ha)

3. Declara que compleix els criteris de prioritat següents:
a) Jove nou viticultor:
b) Titular de petita o mitjana explotació:
c) Superfície contribueix a la preservació del medi ambient:
4. 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)

Codi postal:

4. Sol·licitud:

Dissabte 29 de juliol de 2017

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

Signatura:

EL SOL·LICITANT

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

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.

b) Titular de petita o mitjana explotació:
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3. Declara que compleix tots o algun dels següents criteris de prioritat:

NIF:
Telèfon/adreça electrònica:
2. Dades de la superfície a plantar, en cas que s'ubiqui dins de la zona geogràfica de la DOP que se superposa amb diverses DOP en què s'hagin aplicat
limitacions:
Superfície la
producció de la
En cas que s'hagi assenyalat
qual es destina a
En cas que
(NO) a la columna (10),
elaborar vi amb
Recinte
hagueu
Parcel·l
Superfície
declara que compleix el
DOP amb
Província Municipi
Agregat
Zona
Polígon
SIGPA
assenyalat (SÍ) a
Codi
a
(ha)
compromís de l'apartat 2.b)
limitacions que se la columna (10),
C
de l'article 8 d'aquest Reial
superposa amb
nom de la DOP
decret:
diverses DOP
(SÍ/NO)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Nom i cognoms:
Domicili:
Localitat:

1. Dades del sol·licitant

Informació mínima que ha de contenir la sol·licitud per a la concessió d'una autorització per a nova plantació de vinyes en cas
que la superfície sol·licitada s'ubiqui dins de la zona geogràfica de la DOP que se superposa amb diverses DOP en la qual
s'hagin aplicat limitacions

ANNEX II.B
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ANNEX III
Valoració de criteris de prioritat

Criteris de prioritat

Puntuació

Jove «nou viticultor» (article 10.1.a))

1

Bon comportament previ del sol·licitant (article 10.1.b)

4

Viticultor amb petita/mitjana explotació (article 10.1.c) *
Explotació tipus (A, B, C o D)

4

Explotació tipus (A, B, C o D)

3

Explotació tipus (A, B, C o D)

2

Explotació tipus (A, B, C o D)

1

*Cada comunitat autònoma ha d'assignar una de les 4 puntuacions a cadascun dels quatre tipus
d'explotació que recull l'annex V
ANNEX IV
Llista de sol·licituds admissibles per a noves plantacions (article 9)
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) Superfície no 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
c) Superfície no admissible, indicant DOP/IGP
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ANNEX V
Tipus de petites i mitjanes explotacions
Llindars de mida en hectàrees*

Comunitat autònoma

Explotació tipus A

Explotació tipus B

Explotació tipus C

Explotació tipus D

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Cantàbria
Castella i Lleó
Catalunya
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
La Rioja
C. Valenciana
*obtinguts amb el SAU de les explotacions amb almenys 1 UTA per OTE que inclou viticultura, de l'enquesta
sobre l'estructura de les explotacions agrícoles any 2013.

TOTAL Comunitat
autònoma

Superfície concedida****
per recursos estimatoris
(ha)

Nre. de
sol·licituds

Superfície alliberada
convertida en
concedida**** en la
qual s'hagi detectat
error per (ha)

Nre. de
sol·licituds

superfície concedida*** per resolució de
recursos estimatoris

superfície alliberada per errors**

Data límit de comunicació: 20 de novembre
* es consideren només els desistiments des de la comunicació al MAPAMA de la llista definitiva de superfícies admissible segons l'article 11.3 fins al
dia anterior a la data de la notificació de la resolució estimatòria de la superfície concedida.
** es consideren els errors detectats després de l'1 de juliol i pels quals aquesta superfície no es pot concedir.
*** es considera la superfície admesa per recursos resolts favorablement pels quals aquesta superfície s'ha de concedir.
**** per obtenir la superfície concedida s'aplica a la superfície admissible el mateix prorrateig que els hauria aplicat a la seva sol·licitud si s'hagués
resolt com a concedida abans de l'1 d'agost.

…

(3) zona DOP amb limitació

(2) zona DOP amb limitació

(1) zona DOP amb limitació

Nre. de
sol·licituds

Superfície alliberada
convertida en
concedida**** objecte
de desistiments (ha)

superfície alliberada per
desistiments*

Suplement en llengua catalana al núm. 180

Zona fora dels límits
geogràfics de la DOP amb
limitació

Tipus de superfície

Data de comunicació:
Campanya de la
convocatòria:

Comunitat autònoma:

Informació mínima sobre superfície alliberada per desistiments o errors i concedida per recursos
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Província

Codi Registre vitícola

Municipi

Municipi

Zona

Polígon

Agregat

Zona

Polígon

3. Dades de la superfície a replantar:

Agregat

Parcel·la

Parcel·la

Superfície a replantar
(ha)

Superfície arrabassada
(ha)

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

Signatura:

EL TITULAR DE LA VINYA

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

Sol·licito que se'm concedeixi l'autorització de replantació d'una superfície de vinya d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquesta sol·licitud.

5. Sol·licitud:

Recinte
SIGPAC

Recinte
SIGPAC

Codi postal:
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4. Document acreditatiu del consentiment del propietari per efectuar l'arrabassada (article 12.2):

Província

Codi en el Registre vitícola

2. Dades de la superfície arrabassada:

NIF:
Telèfon/adreça
electrònica:

Localitat:

Domicili:

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:

Núm. d'expedient:

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

ANNEX VII
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Municipi

Polígon

Agregat

Zona

Polígon

Parcel·la

Parcel·la

Recinte
SIGPAC

Superfície a
replantar (ha)

Superfície a
arrabassar
(ha)

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

Signatura:
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EL TITULAR DE LA VINYA

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

Sol·licito que em sigui concedida l'autorització de replantació d'una superfície de vinya d'acord amb el que indica l'apartat 3 d'aquesta sol·licitud i
assumeixo el compromís de procedir a arrabassar la superfície de vinya indicada a l'apartat 2 abans que finalitzi el quart any posterior a la plantació
sol·licitada.

5. Sol·licitud de plantació i compromís d'arrabassada:

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 17.3:

4. Document acreditatiu del consentiment del propietari per efectuar l'arrabassada (article 16.3):

Província

Zona

3. Dades de la superfície a replantar:

Agregat

Recinte
SIGPAC

Codi postal:

Suplement en llengua catalana al núm. 180

Codi Registre
vitícola

2. Dades de la superfície arrabassada:
Codi en el
Registre
vitícola
Província
Municipi

NIF:
Telèfon/adreç
a electrònica:

Localitat:

Domicili:

1. Dades del sol·licitant
Nom i
cognoms:

Núm. d'expedient:

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

Municipi

Agregat

Polígon

Parcel·la

Recinte
SIGPAC

Superfície a plantar
(ha)

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

Dissabte 29 de juliol de 2017

EL TITULAR DELS DRETS
Signatura:

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

5. Sol·licitud:

4. Compromís del sol·licitant en cas que sol·liciti una plantació per conversió d'un dret de plantació en una zona geogràfica on
s'han aplicat restriccions d'acord amb l'article 17,3

Codi

Suplement en llengua catalana al núm. 180

3. Dades de la parcel·la a plantar
Zona

Codi postal:

2. Dades del dret de plantació a convertir
Codi d'identificació en
Superfície del dret a
el Registre vitícola
convertir (ha)

1. Dades del sol·licitant
Nom i
cognoms:
Domicili:
Localitat:
NIF:
Telèfon/ad
reça
electrònica:

Núm. d'expedient:

ANNEX IX
Dades mínimes de la sol·licitud per a la conversió de drets de plantació en autorització de plantació de vinya
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Província

Zona

Polígon

Municipi

Agregat

Zona

Polígon

Parcel·la

Parcel·la

Recinte
SIGPAC

Recinte
SIGPAC

Superfície a plantar
(ha)

Superfície a plantar
(ha)

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

Sol·licito que em sigui concedida la modificació de localització de la superfície per a la qual es va concedir l'autorització.
………………………., ….. de …………………….. de ………………
EL TITULAR DE LA VINYA
Signatura:

4. Sol·licito:

Codi Registre vitícola

Agregat

Codi postal:

Suplement en llengua catalana al núm. 180

3. Dades de la superfície a replantar:

2. Dades de la superfície arrabassada:
Codi en el Registre
vitícola
Província
Municipi

Domicili:
Localitat:
NIF:
Telèfon/adreça
electrònica:

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:

Núm. d'expedient:

Informació mínima que ha de contenir la sol·licitud per a la modificació de la localització d'una autorització de plantació
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TOTAL Comunitat
autònoma****

(2)

Vi amb DOP**
Vi amb IGP***
(3)
(4)

només vi sense DOP/IGP

Total
(5)

Nombre d’hectàrees sol·licitades per a noves plantacions que estiguin situades en superfícies que
puguin ser admissibles a la producció de:

Data límit de la comunicació: 1 octubre.

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Any en què es va obrir el termini de sol·licituds per a autoritzacions de noves plantacions de l'article 9.
** 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'incloure a la columna (3).
*** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG, però no de vi DOP; cap de les superfícies
comunicades a la columna (3) s'ha d'incloure a la columna (4).
**** Aquesta superfície s'ha de desglossar per la DOP o IGP a què pertany.

1
2
...

Província
(1)

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Any*:

Quadre A. Autoritzacions
sol·licitades per a noves plantacions

Dades
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(2)

(1)

TOTAL Comunitat
autònoma****

Vi amb DOP**

Província
(3)

Vi amb IGP***
(4)

només vi sense DOP/IGP
(5)

Total

Nombre d’hectàrees concedides per a noves plantacions que estiguin situades en superfícies que
poden ser admissibles a la producció de:

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Any en què es va obrir el termini de sol·licituds per a autoritzacions de noves plantacions de l'article 9.
** 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'incloure a la columna (3).
*** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG, però no de vi DOP; cap de les superfícies
comunicades a la columna (3) s'ha d'incloure a la columna (4).
**** Aquesta superfície s'ha de desglossar per la DOP o IGP a què pertany.
Data límit de la comunicació: 1 octubre.

1
2
...

Any*:

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:

Quadre B. Autoritzacions concedides per a noves plantacions
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TOTAL Comunitat
autònoma****

(1)

Superfície rebutjada pels sol·licitants (article 11(5)) que estiguin situades en superfícies que poden
ser admissibles a la producció de:
Vi amb DOP**
Vi amb IGP***
Total
només vi sense DOP/IGP
(2)
(3)
(4)
(5)

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Any en què es va obrir el termini de sol·licituds per a autoritzacions de noves plantacions de l'article 9.
** 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'incloure a la columna (3).
*** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG, però no de vi DOP; cap de les superfícies
comunicades a la columna (3) s'ha d'incloure a la columna (4).
**** Aquesta superfície s'ha de desglossar per la DOP o IGP a què pertany.
Data límit de la comunicació: 1 octubre.

1
2
...

Província

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Any*:

Quadre C. Autoritzacions per a noves plantacions i rebutjades pels sol·licitants (article 11.5)
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(2)

(1)

(3)

Superfície
concedida (ha)
(4)

Superfície sol·licitada i no concedida
(ha) per causes:
Incompliment
Superació límits
criteris
establerts a
d’admissibilitat de
l’article 6(4)
l’article 8.
(5)
(6)

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Any en què es va obrir el termini de sol·licituds per a autoritzacions de noves plantacions de l'article 8 d'aquest Reial decret.
Data límit de la comunicació: 1 octubre

1
2
...

Superfície
sol·licitada (ha)

Superfície rebutjada
pels sol·licitants
(article 11(5) d’aquest
Reial decret) (ha)

Si s’apliquen les limitacions per a autoritzacions de noves plantacions (article 6(2)):

Zona geogràfica
delimitada per la
DOP/IGP

Any*:

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:

Quadre D. Autoritzacions per a noves plantacions en zones amb limitacions
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TOTAL

(2)

(1)

(3)

Vi amb IGP***
(4)

Vi sense DOP/IGP
(5)

Total

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* 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'incloure a la columna (3).
** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG, però no de vi DOP; cap de les superfícies
comunicades a la columna (3) s'ha d'incloure a la columna (4).
Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.
Per a totes les comunicacions, les dades es refereixen a la campanya vitícola anterior a la comunicació.

...

Vi amb DOP**

Nombre d’hectàrees concedides per a replantacions situades en superfícies que poden ser
admissibles a la producció de:

Província

Campanya vitícola:

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:

Autoritzacions concedides per a replantacions
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TOTAL

Nombre d’hectàrees efectivament concedides situades en superfícies admissibles a la producció de:
Vi amb DOP**
Vi amb IGP***
Vi sense DOP/IGP
Total
(2)
(3)
(4)
(5)

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* 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'incloure a la columna (3)
** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG, però no de vi DOP; cap de les superfícies
comunicades a la columna (3) s'ha d'incloure a la columna (4)
Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.
Per a totes les comunicacions, les dades es refereixen a la campanya vitícola precedent a la de la comunicació.

...

Província
(1)

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola:

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

ANNEX XIII
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(2)

(1)

(3)

dels quals estan
inclosos a la
columna (2)
(4)

dels quals no
estan inclosos a
la columna (2)

Vins sense
DOP/IGP i
situat en una
zona DOP/IGP
(5)
Vins sense
DOP/IGP i situat
fora d’una zona
DOP/IGP
(6)

(7)

Total****

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Aquestes superfícies també són admissibles per a la producció de vi amb IGP o vi sense IG.
** Aquestes superfícies també són admissibles per a la producció de vi amb DOP i vi sense IG [columna (3)], o només vi amb IGP i vi
sense IG [columna (4)]. Cap de les superfícies recollides a les columnes (3) i (4) s'han d'incloure a les columnes (5) i (6).
*** Les dades es refereixen al 31 de juliol de la campanya vitícola anterior.
**** Valors a introduir en aquesta columna: (7) = (2) + (4) + (5) + (6).
Data de comunicació: 1 d'octubre.

1
2
...
Total

Província

Vi amb indicació geogràfica
protegida (IGP)**

Superfície realment plantada amb vinya(ha) que són admissibles per a la producció de ***:

Vi amb
denominació
d’origen
protegida
(DOP)*

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola:

Inventari de superfícies de vinya

ANNEX XIV
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Varietat

Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.
* La superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total de la columna (7) de l'annex XIII.
Dades referides al 31 de juliol de la campanya vitícola anterior.

Mescla
Resta
TOTAL*

Comunitat autònoma:
Data de la comunicació:
Campanya vitícola:

Inventari de varietats de raïm de vinificació

ANNEX XV

Superfície
plantada
(ha)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Suplement en llengua catalana al núm. 180
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Vi amb
denominació
d’origen
protegida
Vi amb indicació
geogràfica protegida
Subtotal vins DOP/IGP

Superfície (ha)
Vi sense denominació
d’origen
protegida/indicació
geogràfica protegida

Total

Suplement en llengua catalana al núm. 180

(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 arrabassades 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.
(*) Dades referides a la campanya vitícola precedent a la de la comunicació.

Plantacions de vinya
efectuades (1)
Arrabassades de
vinya efectuades (2)

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola(*):

Quadre A. Plantacions i arrabassades efectuades

Plantacions

ANNEX XVI
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Total
(5)

Per conversió de drets
de plantació (art. 21)
(4)

Data límit de la comunicació: 1 d'octubre (per a la primera vegada: a la columna (1) com a molt tard l'1 d'octubre de 2017).
Dades referides a 31 de juliol de la campanya precedent a la de la comunicació.

TOTAL

Província

Nombre d’hectàrees concedides i no exercides per a autoritzacions de:
Noves
Replantacions
plantacions
Replantacions (art. 12)
anticipades (art. 15)
(art. 6)
(1)
(2)
(3)

Suplement en llengua catalana al núm. 180

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola(*):

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

Desglossament per data de caducitat fins al 31 de juliol de 2023 (ha)

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

Data de comunicació: 1 d'octubre.

Total (ha)

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola(*):

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 campanya precedent a la de la comunicació
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<= 0,50 ha
Nombre Superfície

> 0,50 i <= 1,00 ha
Nombre Superfície

> 1,00 i <= 2,00 ha
Nombre Superfície

> 2,00 i <= 10,00 ha
Nombre Superfície

> 10,00 ha
Nombre Superfície

Nombre i superfície de les explotacions vitícoles per intervals de superfície
Total
Nombre Superfície

Superfície
explotació
mitjana

Suplement en llengua catalana al núm. 180

Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.
* La superfície total ha de coincidir amb la declarada en el total de la columna (7) de l'annex XII.
Dades referides al 31 de juliol de la campanya vitícola anterior.

Total

Província

Campanya vitícola:

Data de la comunicació:

Comunitat autònoma:

Distribució del nombre d'explotacions per interval de superfície de vinya
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Superfícies (ha) plantades sense l’autorització de plantació corresponent després del 31.12.2015:
Inventari de les superfícies totals de
Superfícies arrabassades
Superfícies arrabassades per
plantacions no autoritzades que
pels productors durant la
la comunitat autònoma durant
encara no han estat arrabassades al
campanya vitícola
la campanya vitícola
final de la campanya vitícola.
(2)
(3)
(4)

Suplement en llengua catalana al núm. 180

(1) Les dades de les comunicacions han d'estar referides a la campanya vitícola precedent a la comunicació.

1
2
...
Total:

(1)

Província

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola o
període(1):

Superfície plantada sense les autoritzacions corresponents després del 31 de desembre de 2015 i superfícies arrabassades
d'acord amb el que disposa l'article 71(3) del Reglament (UE) núm. 1308/2013
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Superfície (ha)

(ha)

(ha)

(ha)

superfície subjecta a
destil·lació

(ha)

volum de vi destil·lat en
la campanya*

Superfície
(ha)

(ha)

superfície subjecta a
provar la no-circulació

€

D’acord amb la legislació
comunitària, segons l’article
85 quàter(2) del Reglament
(CE) núm. 1234/2007 del
Consell

Dissabte 29 de juliol de 2017

* Les dades han d'estar referides a la campanya precedent.
Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.

arrabassades en la
campanya*

detectades en la
campanya*

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

Quadre 2. Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació després del 31/8/1998

€

D’acord amb la legislació
comunitària segons l’article 85
ter(4) del Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell

Suplement en llengua catalana al núm. 180

* Les dades han d'estar referides a la campanya precedent.
Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.

Comunitat autònoma:
Campanya:
Data de la comunicació:
Sanció imposada a la campanya*
D’acord amb la legislació
nacional de la comunitat
D’acord amb la legislació
autònoma, segons
comunitària segons l’article 85
l’article 85 bis(3) del
bis(3) del Reglament (CE) núm.
Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell
1234/2007 del Consell
Superfície
€
€
Superfície (ha)
(ha)

Quadre 1. Sancions imposades per les comunitats autònomes segons els articles 85 bis (3), 85 ter (4) i 85 quàter (2) del Reglament (CE)
núm. 1234/2007 del Consell

Comunicacions en virtut de l'article 230.1.b) i) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell
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(ha)

(ha)

* Les dades han d'estar referides a la campanya precedent.
Data límit de la comunicació: 1 d'octubre.

arrabassades en la
campanya* (Reglament
(CE) núm. 1234/2007 del
Consell art. 85 ter(4))

no regularitzada fins
31/12/2009
(ha)

superfície subjecta a
destil·lació

Comunitat autònoma:
Campanya:
Data de la comunicació:
Superfície plantada sense drets de plantació abans de l’1/9/1998

(ha)

volum de vi destil·lat en
la campanya*

Quadre 3. Comunicació anual sobre superfícies plantades sense drets de plantació abans de l'1/9/1998

(ha)

superfície subjecta a
provar la no-circulació

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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ANNEX XX
EXAMEN DE L’APTITUD PER AL CULTIU DE VARIETATS DE VINYA
L’examen l’han d’efectuar organismes designats per la comunitat autònoma o bé s’ha
d’efectuar sota el control d’aquests organismes.
L’examen consisteix en l’estudi de l’aptitud cultural de les varietats de vinya de què es
tracti en les condicions de cultiu considerades normals a la regió. S’han de cultivar i
observar com a «varietats» testimoni una o més varietats de vinya incloses en els registres
de varietats comercials i protegides i que s’estiguin cultivant en condicions agroclimàtiques
similars, amb la finalitat de comparar-les en condicions idèntiques. L’admissió d’una
varietat de vinya a la classificació només pot tenir lloc després de cinc anys de producció
consecutius en el moment del començament de l’examen.
S’han de cultivar i observar com a «varietats» testimoni una o més varietats incloses
en el Registre de varietats comercials de vinya i que s’estiguin cultivant en condicions
agroclimàtiques similars.
I. Realització de l’examen:
Les comunitats autònomes han de determinar les normes d’organització de la prova i
de recol·lecció, de manera que es pugui efectuar un estudi estadístic rigorós. Almenys
s’han de tenir en consideració els elements següents:
Proves a dur a terme: el material de la mateixa varietat, però de diferents parcel·les,
s’ha de tractar conjuntament:
a) En el cas de varietats de raïm de vinificació, els vins s’han de sotmetre amb
regularitat a controls organolèptics i analítics, i s’ha de conservar per escrit el resultat
d’aquests.
b) En el cas de varietats de portaempelts, s’han de recol·lectar simultàniament, i
s’han d’envasar d’acord amb la legalitat vigent. Per a l’examen d’aptitud per a l’empelt,
s’han d’empeltar amb pues procedents a la regió de què es tracti d’entre les cultivades per
a la producció d’empelts, segons els mètodes i les condicions habituals a la regió. S’han
d’empeltar almenys 1.000 estaques procedents de cadascuna de les varietats de
portaempelts i de la varietat o les varietats testimoni. Els percentatges d’arrelament s’han
de determinar prèviament a l’arrabassada i el calibratge dels empelts. Per analitzar
l’adaptació al sòl i al clima, s’han de crear parcel·les experimentals amb els empelts
esmentats. S’han de consignar per escrit els resultats de les observacions efectuades en
cadascuna de les parcel·les, i en particular el rendiment de raïm, la densitat del most i
l’acidesa total d’aquest.
II. Contingut de l’examen:
L’examen ha de contenir:
1.

Per a les varietats de raïm de vinificació:

a) Indicacions detallades sobre el comportament enfront dels virus en comparació
amb la varietat o varietats testimoni.
b) Valors mitjans relatius als diferents anys d’assajos per a la varietat de vinya de què
es tracti i per a la varietat o varietats testimoni, referents a: el rendiment en raïm expressat
en quilograms per hectàrea; la densitat natural del most o del suc, i l’acidesa total del most
expressada en mil·liequivalents per litre.
c) Una apreciació del vi produït a partir de la varietat objecte d’examen, mitjançant la
degustació a cegues, a més de:
1r Una descripció general de les característiques principals del vi esmentat.
2n Una classificació dels vins esmentats segons un sistema de notació que s’utilitzi
habitualment a la regió de què es tracti per als controls oficials del vi, amb indicació
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simultània dels punts concedits als diferents vins obtinguts a partir de les varietats
testimoni.
2.

Per a les varietats de portaempelts:

a) Les mateixes precisions que recull el paràgraf a) relatives al raïm de vinificació
més indicacions detallades sobre el comportament enfront dels nematodes vectors de
virus en comparació amb la varietat o varietats testimoni, així com les recollides en el
paràgraf b), per a l’apreciació del comportament de la varietat de portaempelts examinada
una vegada que se l’empelti amb una vinífera, per analitzar la seva adaptació al sòl i al
clima.
b) Pel que fa a l’examen de les vinyes mare:
1r Indicacions sobre el començament i l’evolució de la maduració del tronc de la
varietat de portaempelts examinada en comparació amb la varietat o varietats testimoni.
2n Valors mitjans referents al nombre: d’estaques empeltables de portaempelts;
d’estaquetes recollides al llarg dels diferents anys d’assajos, i, en cas necessari,
indicacions sobre el cultiu de les varietats de portaempelts.
c) Pel que fa a l’aptitud per a l’empelt en comparació amb les varietats testimoni:
indicacions sobre la intensitat de la formació del call i la seva evolució en el temps, i
proporcions mitjanes d’arrelament en els anys d’assajos.
ANNEX 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 autoritzades:
Airén, B.
Albariño, B.
Bobal, N.
Blauer Limberger, Blaufränkisch, T.
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.
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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, Blasco, T.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Vermentino, B.
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.
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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.
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.
Escursac, T.
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.
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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.
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.
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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.
Colombard, B.
Coloraíllo, N.
Chardonnay, B.
Forcallat Tinta, N.
Garnatxa Blanca, B.
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.
Moribel, T.
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.
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Planta Nova, Tardana, B.
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.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, Malvasia Castellana, B.
Estaladiña, T.
Garnatxa Roja, Garnatxa Gris, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, N.
Gajo Arroba, T.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, N.
Hondarrabi Beltza, N.
Hondarrabi Zuri, B.
Juan García, 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.
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Syrah, N.
Tempranillo, Tinto Fino, Tinta del País, Tinta de Toro, N.
Tinto Jeromo, T.
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, Mando, T.
Gewürztraminer, B.
Giró Ros, B
Godello, B.
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.
Querol, T.
Riesling, B.
Sauvignon Blanc, B.
Sumoll Negre, N.
Syrah, N.
Tempranillo, Ull de Llebre, N.
Trepat, N.
Verdejo, B.
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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.
Albillo Mayor, B.
Albillo Real, B.
Beba, Eva, B.
Bobal, N.
Borba, B.
Bruñal, Albarín Tinto, Baboso Tinto, T.
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.
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.
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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.
12.

Comunitat Autònoma de Madrid

Varietats autoritzades:
Airén, B.
Albillo Real, B.
Cabernet Sauvignon, N.
Garnatxa Negra, N.
Garnatxa Tintorera, Negral, T.
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.
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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.
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, N.
Cabernet Sauvignon, N.
Chardonnay, B.
Garnatxa Blanca, B.
Garnatxa Negra, N.
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Gros Manseng, B.
Hondarrabi Zuri, B.
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Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
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, N.
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.
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.
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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.
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.
Garro, Mando, T
Gewürztraminer, B.
Graciano, N.
Macabeu, Viura, B.
Malbec, N.
Marselan, N.
Mazuela, N.
Mencía, N.
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Merlot, N.
Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla, B.
Miguel del Arco, T
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, N.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Viognier, B.
Xarel·lo, B.
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