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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5898 Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 

en el sector del vi per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-
19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es 
modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i 
el programa de suport al sector del vi.

La pandèmia de la COVID-19 està provocant una pertorbació important del mercat 
vitivinícola. A causa d’aquesta circumstància, s’ha publicat el Reglament delegat (UE) 
2020/592 de la Comissió, de 30 d’abril de 2020, pel qual s’estableixen mesures 
excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions 
del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per fer front a la 
pertorbació del mercat causada per la pandèmia de la COVID-19 en el sector de les fruites 
i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.

Les mesures adoptades per fer front a aquesta crisi en el sector de la restauració amb 
el tancament d’hotels, restaurants i bars, i els problemes logístics creats per les restriccions 
imposades han tingut una forta repercussió en el proveïment i la demanda de vi.

La cancel·lació de celebracions i festes tradicionals en què és comú el consum de vi, 
així com l’absència de turisme, estan incidint enormement en el consum de vi, i tot això 
provoca un increment del volum de vi al mercat, la qual cosa afecta molt negativament la 
possibilitat de la seva comercialització en desequilibrar-se de manera acusada l’oferta i la 
demanda.

Aquest Reial decret s’aprova amb l’objectiu d’aplicar al Regne d’Espanya per al sector 
vitivinícola el Reglament de la Unió Europea esmentat.

Les mesures que s’hi recullen es refereixen, d’una banda, a la posada en marxa 
d’ajudes a una destil·lació de crisi per a la campanya 2019/2020, de manera que l’alcohol 
obtingut en aquesta destil·lació es destini a usos industrials, inclosa la fabricació de 
desinfectants i productes farmacèutics o energètics, per evitar distorsions de la lliure 
competència i coadjuvar a l’assoliment de finalitats d’interès general; d’altra banda, 
s’afronten mesures d’ajudes a l’emmagatzematge de vi amb la finalitat de contribuir a 
alleujar la situació actual que el sector del vi pateix a causa de l’actual pandèmia de la 
COVID-19, per reequilibrar el mercat des de la banda de l’oferta.

A més, l’aplicació del Reglament d’execució (UE) 2020/600 de la Comissió, de 30 
d’abril de 2020, pel qual s’estableixen excepcions al Reglament d’execució (UE) 2017/892, 
al Reglament d’execució (UE) 2016/1150, al Reglament (UE) 2015/1368 i al Reglament 
d’execució (UE) 2017/39 pel que fa a determinades mesures per fer front a la crisi causada 
per la pandèmia de la COVID-19, permet una certa flexibilitat en l’aplicació de la normativa 
en vigor en la matèria, per la qual cosa s’adapta el que regula el Reial decret 1363/2018, 
de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al 
sector vitivinícola espanyol, respecte a la mesura de collita en verd amb efectes exclusius 
per a aquesta campanya.

De conformitat amb el que preveu l’habilitació que conté l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es disposa l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb 
l’Administració per a les diferents línies d’ajudes, atès que es considera que els beneficiaris 
potencials presenten unes característiques derivades de la seva dedicació professional 
que permeten l’ús d’aquesta habilitació, tenint en compte que la normativa en matèria 
d’ajuda i control del sector ja imposa relacions electròniques als seus destinataris per 
complir les seves obligacions d’informació i en tot cas es disposa d’un equipament habitual 
que permet les relacions electròniques, de manera que queda acreditat que tenen accés i 
disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
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D’altra banda, l’organització comuna de mercats dels productes agraris preveu la 
possibilitat de posar en marxa accions davant de determinades situacions del mercat 
vitivinícola que puguin millorar i donar estabilitat al funcionament del mercat en el sector 
dels vins. Així, en virtut de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els estats membres poden establir 
normes de comercialització per regular l’oferta amb la finalitat de millorar la situació del 
mercat en un moment determinat, en què les condicions de mercat ho justifiquin, i en 
aquest cas la norma s’ha d’ajustar a l’objectiu que es vol assolir.

La producció de vi i most a Espanya es caracteritza per tenir una gran variabilitat, i hi 
ha campanyes en què la producció és molt elevada en relació amb la possibilitat de 
comercialització del producte a preus que assegurin la rendibilitat desitjable als operadors, 
per la qual cosa és oportú establir una norma de comercialització que els permeti conèixer, 
en la mesura del possible, com s’actuarà en les campanyes en què les disponibilitats de 
raïm i de vi siguin molt altes.

D’aquesta manera, el Reial decret 774/2014, de 12 de setembre, pel qual es desplega 
l’aplicació de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, i es fixen els requisits i el contingut d’una norma de 
comercialització en el sector del vi, i s’aproven les mesures aplicables a la campanya 
2013/2014 i es deroguen determinades normes en matèria agrària i pesquera, va establir 
els requisits que han de tenir a Espanya les normes de comercialització, i va fixar la norma 
de comercialització per a la campanya 2013/2014.

Des de l’entrada en vigor del Reial decret esmentat, l’experiència adquirida amb la 
norma de comercialització fixada a la campanya 2013/2014, i la reflexió conjunta del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’Organització Interprofessional del Vi 
d’Espanya, han fet patent la conveniència d’elaborar mesures complementàries a la 
regulació prevista al Reial decret esmentat, especialment atesa la conjuntura de mercat 
actual.

S’ha plantejat la necessitat, atesa la gran variabilitat de produccions i preus de vi sense 
indicació geogràfica que es registren entre campanyes, d’establir uns requisits per a 
l’aplicació de la norma que romanguin invariables per a totes les campanyes. Així, s’ha 
considerat necessari regular l’oferta de raïm de vinificació per a vins sense indicació 
geogràfica en totes les campanyes, amb la finalitat d’evitar que s’obtinguin vins sense 
indicació geogràfica a partir de raïm procedent de parcel·les amb rendiment excessiu, amb 
vocació de permanència.

D’aquesta manera, la mesura de gestió proposada, invariable en el temps, té la 
garantia necessària de coneixement per part dels operadors, i dota la regulació de 
seguretat jurídica, transparència i previsibilitat respecte al funcionament i l’activació dels 
mecanismes pertinents.

Així mateix es modifica el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, afegint un 
paràgraf al seu article 50.1.a) amb la previsió de la possibilitat que en una campanya en 
què les disponibilitats de vi siguin superiors a la mitjana es puguin habilitar índexs de 
volum d’alcohol en subproductes superiors als ordinaris, d’acord amb les condicions de 
mercat.

I, finalment, es modifica un annex del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, amb la 
finalitat que s’especifiqui la producció de raïm de cada una de les parcel·les o recintes i no 
la quantitat global.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i a l’empara de l’habilitació de la disposició final primera de la Llei 24/2003, 
de 10 de juliol, de la vinya i del vi, i de l’apartat 5 de la disposició addicional primera de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària.

La regulació que conté aquesta norma s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
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a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També s’adequa al principi 
de proporcionalitat, atès que no hi ha cap alternativa menys restrictiva de drets o que 
imposi menys obligacions als destinataris. Quant als principis de seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, la norma s’hi adequa atès que és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de les parts interessades i s’eviten 
càrregues administratives innecessàries més enllà de les pròpies derivades de les mesures 
que estableix aquesta norma.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, i s’ha donat audiència als sectors afectats.

En virtut de tot això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de 
juny de 2020,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té com a objecte:

a) Aplicar, en el sector del vi, el Reglament delegat (UE) 2020/592 de la Comissió, de 
30 d’abril de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que 
autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell per fer front a la pertorbació del mercat causada per 
la pandèmia de la COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, 
així com mesures connexes.

b) Aplicar el Reglament d’execució (UE) 2020/600 de la Comissió, de 30 d’abril de 
2020, pel qual s’estableixen excepcions al Reglament d’execució (UE) 2017/892, al 
Reglament d’execució (UE) 2016/1150, al Reglament (UE) 2015/1368 i al Reglament 
d’execució (UE) 2017/39 pel que fa a determinades mesures per fer front a la crisi causada 
per la pandèmia de la COVID-19.

c) Regular una mesura d’aplicació en totes les campanyes, en aplicació de l’article 
167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, i es fixen els requisits i el contingut d’una norma de comercialització en 
el sector del vi.

d) Modificar el quadre B de l’annex I b del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, 
sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.

e) Incorporar una regla addicional en el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, 
sobre el volum d’alcohol en subproductes.

2. Aquest Reial decret és aplicable en tot el territori nacional, excepte les ciutats de 
Ceuta i Melilla.

CAPÍTOL I

Destil·lació de vi en cas de crisi

Article 2. Àmbit d’aplicació.

S’estableix una ajuda a la destil·lació de crisi, voluntària, per a vi a granel amb un grau 
alcohòlic mínim d’11% en volum produït en territori nacional, en la campanya 2019/2020.

El volum inicial de vi que ha de rebre ajuda a la destil·lació és de 2 milions d’hectolitres, 
dels quals 0,5 Mhl han de ser de vins emparats per una denominació d’origen protegida 
(DOP) i 1,5 Mhl per a la resta de vins.

Excepcionalment, poden ser objecte de destil·lació els vins base per a la DOP Cava 
amb un contingut alcohòlic mínim de 9,5% en volum.
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El vi lliurat pel productor a la destil·leria ha de respondre a les definicions que recullen 
els apartats 1, 4, 5 i 6 de la part II de l’annex VII del Reglament 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.

S’entén per vins emparats per una DOP els així reconeguts i protegits sobre la base 
del que estableix l’article 93.1.a) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 3. Beneficiaris de l’ajuda.

1. Els beneficiaris de les ajudes de destil·lació de crisi són els destil·ladors autoritzats 
de productes vitivinícoles que transformin vi en alcohol.

2. El volum de vi a destil·lar per sol·licitant s’ha de justificar mitjançant els contractes 
subscrits entre la destil·leria i el productor del vi que el lliuri amb aquesta finalitat, per un 
mínim de 10 hl per contracte.

Els productors que subscriguin un contracte amb una destil·leria han d’haver complert 
les obligacions de lliurament de subproductes a què es refereix la subsecció primera de la 
secció tercera del capítol II del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació 
de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

3. S’admeten sol·licituds d’ajuda per part dels destil·ladors per un volum mínim de 50 
hl per sol·licitud.

4. En tot cas, no poden percebre aquestes ajudes els qui incompleixin qualsevol dels 
requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Article 4. Autorització de destil·ladors.

1. Es consideren autoritzats a l’efecte d’aquesta ajuda els destil·ladors que ho 
estiguin per a l’ajuda a la destil·lació de subproductes per a la campanya vitícola 
2019/2020, de conformitat amb les disposicions que estableix l’article 54 del Reial decret 
1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 
2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

2. Les comunitats autònomes poden autoritzar, així mateix, altres destil·ladors de 
productes vitivinícoles que, tot i no estar previstos al paràgraf anterior, compleixin els 
requisits que estableix l’article 54 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, d’acord 
amb l’article 3 del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la Comissió, de 30 d’abril de 2020.

Els destil·ladors interessats han de presentar la sol·licitud davant la comunitat 
autònoma en què radiquin les seves instal·lacions, en tot cas per mitjans electrònics, a 
través del registre electrònic de l’autoritat competent o mitjançant qualsevol dels registres 
i mitjans electrònics previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, no més tard del 15 de juny de 2020.

De conformitat amb el que preveu l’habilitació que conté l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es disposa l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb 
l’Administració per a aquesta línia d’ajudes.

Les comunitats autònomes han de dictar i notificar la resolució als sol·licitants no més 
tard del 17 de juny de 2020, i el sentit del silenci és desestimatori en virtut del que disposa 
l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Les comunitats autònomes, no més tard del 18 de juny de 2020, han de trametre al 
Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA, OA) la relació dels destil·ladors autoritzats per 
participar en aquest règim d’ajuda en el seu àmbit territorial, amb la indicació de l’adreça 
on s’ubiquin les seves instal·lacions. Un dia després, el FEGA, OA, ha de donar publicitat 
a la llista definitiva de destil·ladors autoritzats.
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Article 5. Import de l’ajuda.

1. L’import de l’ajuda a pagar als destil·ladors autoritzats per a la destil·lació de crisi 
està establerta en 0,40 €/litre de vi destil·lat per al vi amb DOP, i de 0,30 €/litre de vi 
destil·lat per a la resta de vins.

Aquest import s’ha d’incrementar en 0,005 €/l de vi per als volums de vi per als quals 
la distància entre el magatzem d’origen del vi i la destil·leria de destinació se situï entre els 
150 i els 300 quilòmetres, i en 0,01 €/l de vi per als volums de vi per als quals hi hagi més 
de 300 quilòmetres de distància entre el magatzem d’origen del vi i la destil·leria de 
destinació.

2. La quantia de l’ajuda esmentada a l’apartat 1 cobreix els costos de subministrament 
de vi als destil·ladors i la destil·lació del vi en qüestió.

3. El destil·lador ha d’abonar al subministrador del vi l’import de l’ajuda un cop 
descomptats els costos de la destil·lació.

4. La quantia del cost de subministrament del vi que han d’abonar les destil·leries a 
cada un dels seus subministradors pot atendre bonificacions i depreciacions derivades del 
tipus de vi, la graduació del vi lliurat o altres fets objectius, i el seu càlcul ha de respondre 
en tot cas als principis d’objectivitat i de no-discriminació.

En tot cas, el suplement per transport a què es refereix el segon paràgraf de l’apartat 
1 d’aquest article l’ha d’abonar el destil·lador de manera íntegra al subministrador.

Article 6. Sol·licituds d’ajuda.

1. Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiquin les instal·lacions de destil·lació no més tard del 23 de juny 
de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar en tot cas per mitjans electrònics a través del 
registre electrònic de l’autoritat competent o mitjançant qualsevol dels registres i mitjans 
electrònics previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

De conformitat amb el que preveu l’habilitació que conté l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es disposa l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb 
l’Administració per a aquesta línia d’ajudes.

2. Les sol·licituds s’han de presentar de conformitat amb un model establert per la 
comunitat autònoma, o, si no, mitjançant la sol·licitud corresponent, que contingui, 
almenys, les dades següents:

a) Dades del destil·lador: nom i cognoms o raó social, ubicació de les instal·lacions 
de destil·lació (localitat, municipi i província), telèfon, correu electrònic, NIF i codi d’activitat 
i establiment (CAE) del destil·lador.

b) Llista dels productors subministradors del vi, volum, grau alcohòlic i tipus de vi 
contractat per a la destil·lació per cada un dels productors en el marc d’aquesta ajuda i les 
seves dades: nom i cognoms o raó social, ubicació del magatzem o celler (localitat, 
municipi i província), telèfon, correu electrònic, NIF, codi d’activitat i/o número d’identificació 
del celler de producció (NIDPB) i/o número del Registre d’indústria alimentària (RIA) i 
distància, en quilòmetres, a la destil·leria.

c) Document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució per un import 
igual al 110% de l’ajuda sol·licitada.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar, almenys, d’una còpia dels contractes subscrits amb 
cada un dels productors subministradors del vi objecte d’aquesta ajuda en els quals ha de 
quedar constància, si s’escau, dels volums de vi objecte de suplement per distància a què 
es refereix el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 5.

Les comunitats autònomes poden demanar la documentació addicional que considerin 
oportuna al respecte
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Article 7. Repartiment de l’ajuda.

En cas que el volum total de vi sol·licitat per a destil·lació de crisi superi les limitacions 
que estableix l’article 2 per a alguna de les categories o per a totes dues, s’ha d’aplicar per 
a cada una de les categories excedides una reducció de volum amb ajuda concedida per 
sol·licitud, proporcional al volum excedit, i es poden assignar transvasaments de volum 
entre una categoria i l’altra, en cas de superació d’un i no assoliment de l’altre, a raó d’1,33 
litres de vi sense DOP per cada litre amb DOP i 0,75 litres amb DOP per cada litre de vi 
sense DOP, tret que hi hagi disponibilitat pressupostària per augmentar el volum de vi a 
destil·lar en virtut de l’article 39 d’aquest Reial decret.

Article 8. Resolució.

Abans del 13 de juliol de 2020, les comunitats autònomes han d’enviar al FEGA, OA, 
dues llistes de sol·licituds admeses, una per a vins amb DOP i l’altra per a la resta de vins, 
amb les dades referents al volum en hectolitres sol·licitat i l’import d’ajuda corresponent a 
cada una d’aquestes, d’acord amb el format que s’indiqui al Pla nacional de controls.

No s’han de tenir en consideració les sol·licituds que es comuniquin al FEGA, OA, 
després del termini que indica el paràgraf anterior.

El FEGA, OA, ha de comunicar a les comunitats autònomes, no més tard del 17 de 
juliol de 2020, si és procedent el pagament de tota l’ajuda sol·licitada pels beneficiaris, o, 
si s’escau, s’ha d’aplicar algun coeficient de reducció per a la destil·lació de vins amb DOP 
i/o resta de vins, en virtut del que estableix l’article 7 d’aquest Reial decret.

Les comunitats autònomes han d’emetre una resolució al respecte, que han de notificar 
al beneficiari en els cinc dies hàbils següents a la comunicació del FEGA, OA.

La data límit per efectuar el lliurament del vi a la destil·leria és el 10 de setembre de 
2020.

Article 9. Sol·licituds de pagament.

1. Abans del 15 de setembre el beneficiari de l’ajuda ha de presentar una sol·licitud 
de pagament, juntament amb, almenys, la documentació següent:

a) Prova de destil·lació del vi.
b) Prova del pagament per part del destil·lador al productor de les despeses de 

transport quan s’hagi aplicat el suplement de transport a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 5 d’aquest Reial decret.

c) Justificació de destinació de l’alcohol obtingut d’acord amb el que indica l’article 10 
d’aquest Reial decret.

Si després de la verificació de les dades que conté la sol·licitud es comprova 
l’existència de dades falses que no es puguin considerar en cap cas errors o defectes 
esmenables, la sol·licitud no s’ha de considerar admissible per rebre cap ajuda per aquesta 
mesura sense perjudici de la instrucció del procediment d’infracció segons el que preveu 
l’article 39.1.d) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol.

2. En cas que no tingui els justificants de destinació de l’alcohol obtingut, també pot 
rebre la totalitat de l’ajuda, i els ha de lliurar no més tard del 31 de juliol de 2021.

3. Excepcionalment, en casos degudament justificats per part d’alguna destil·leria, 
les comunitats autònomes en què s’ubiqui la destil·leria afectada poden posposar 
mitjançant una resolució motivada i per a la destil·leria en qüestió la data de presentació 
de la prova de destil·lació i la prova de pagament a què es refereixen les lletres a) i b) de 
l’apartat 1, i s’ha de preveure la nova data per lliurar-la, que no pot anar més enllà del 31 
d’octubre de 2020.
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Article 10. Destinació de l’alcohol.

L’alcohol obtingut de la destil·lació de vi a la qual s’hagi concedit l’ajuda s’ha d’utilitzar 
exclusivament en processos industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes 
farmacèutics, o energètics, amb la finalitat d’evitar distorsions de la lliure competència.

Es pot considerar que l’alcohol obtingut es destina a un procés industrial o energètic si 
s’ha desnaturalitzat, d’acord amb el que estableix el Reglament dels impostos especials, 
aprovat mitjançant el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, amb les substàncies aprovades 
que el facin impropi per al consum humà per ingestió.

En tot cas, l’autoritat competent per comprovar el compliment dels requisits per obtenir 
l’ajuda ha de demanar al destil·lador autoritzat informació sobre la destinació final d’aquest 
alcohol desnaturalitzat.

Article 11. Justificació de la destinació de l’alcohol obtingut.

1. El destil·lador autoritzat ha de presentar com a justificant d’aquesta destinació 
davant l’autoritat competent un certificat de sortides diàries de l’alcohol, amb l’esment, 
almenys, de la quantitat i el grau volumètric de l’alcohol que ha sortit i la identificació del 
productor, així com una còpia dels documents d’acompanyament que emparen la circulació 
dels productes objecte d’impostos especials de fabricació, amb el número ARC que 
identifica l’enviament i l’acceptació per part del destinatari sense incidències. Així mateix, 
s’ha de lliurar el compromís escrit del destinatari d’utilitzar l’alcohol esmentat exclusivament 
amb les finalitats que estableix l’article 10 d’aquest Reial decret.

2. D’acord amb el que disposa l’apartat anterior, en la justificació de la destinació de 
l’alcohol que resulti de la destil·lació a la qual s’hagi concedit ajuda s’admeten els 
percentatges de pèrdua següents:

a) 0,50% de les quantitats d’alcohol emmagatzemades per trimestre 
d’emmagatzematge com a pèrdua d’alcohol deguda a l’evaporació.

b) 0,50% de les quantitats d’alcohol retirades dels magatzems com a pèrdua d’alcohol 
deguda a un o diversos transports terrestres.

Article 12. Pagaments.

L’atorgament i el pagament o la denegació d’aquesta ajuda correspon a l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma on es presenti la sol·licitud de l’ajuda.

El pagament de l’ajuda s’ha d’efectuar abans del 15 d’octubre de 2020.
En cas que un beneficiari no pugui acreditar finalment un volum destil·lat igual al que 

se li hagi concedit, se li ha d’aplicar una reducció de l’import de l’ajuda proporcional a 
aquesta diferència, amb una penalització del 10%.

Article 13. Alliberament de garanties.

1. La garantia de bona execució s’allibera en el moment de presentació de la 
documentació a què fa referència l’apartat 1 de l’article 9 d’aquest Reial decret.

2. La data màxima per lliurar els justificants de destinació de l’alcohol obtingut és el 
31 de juliol de 2021, sense perjudici que, quan la situació del mercat ho exigeixi, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació pugui ampliar aquesta data.

3. Es pot alliberar parcialment la garantia de bona execució en la quantitat 
corresponent al volum d’alcohol per al qual s’hagi lliurat tota la documentació requerida.

4. La garantia s’ha d’executar per al volum d’alcohol per al qual no s’hagi lliurat la 
prova de destil·lació, la prova de pagament de les despeses de transport i el justificant de 
destinació en el termini establert amb aquesta finalitat, amb una penalització del 10% de 
l’import corresponent al volum no justificat.

Així mateix, s’ha d’executar la garantia en la part corresponent quan el destil·lador 
autoritzat no pugui acreditar finalment un volum d’alcohol produït d’acord amb el vi lliurat, 
tenint en compte la seva graduació, i s’ha d’aplicar a més una penalització del 10% 
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respecte a l’import corresponent al volum pendent, tenint en compte el que estableix 
l’article 11, apartat 2, d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Ajuda per a l’emmagatzematge privat de vi en casos de crisi

Article 14. Àmbit d’aplicació.

1. S’estableix una ajuda a l’emmagatzematge privat voluntari de 2 milions d’hectolitres 
de vi amb DOP.

2. Així mateix, s’estableix una ajuda a l’emmagatzematge privat voluntari de 250.000 
hectolitres de vi amb indicació geogràfica protegida (IGP).

3. S’entenen per vins amb DOP i vins amb IGP els així reconeguts i protegits en cada 
cas sobre la base del que estableix l’article 93.1.a) i b) del Reglament 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

4. Els vins amb DOP i els vins amb IGP que poden ser objecte d’ajuda a 
l’emmagatzematge privat han de respondre a les definicions que recullen els apartats 1, 4, 
5 i 6 de la part II de l’annex VII del Reglament 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.

5. Els vins objecte d’emmagatzematge privat, tant els que esmenta l’apartat 1 com 
l’apartat 2 d’aquest article, han de ser vins a granel que estiguin emmagatzemats en un 
dipòsit o un magatzem precintables, de manera que es garanteixi que el producte objecte 
de l’ajuda no surt al mercat abans del període d’emmagatzematge compromès, tret que 
s’apliqui el que indica l’article 16 d’aquest Reial decret.

6. Si bé no són objecte d’aquesta ajuda els vins embotellats, de manera excepcional 
ho poden ser els vins escumosos embotellats pel seu procés d’elaboració particular. En 
aquest cas, les ampolles s’han d’ubicar en suports o magatzems precintables que 
garanteixin la integritat del producte objecte de l’ajuda.

7. Les comunitats autònomes poden establir normes addicionals sobre els dipòsits, 
els magatzems o els suports precintables, sempre que quedi perfectament acreditada la 
integritat del producte i garantida la inexistència de substitucions de vi al llarg del període 
d’emmagatzematge.

Article 15. Beneficiaris de l’ajuda.

Els beneficiaris de les ajudes d’emmagatzematge privat són les empreses vitivinícoles 
que produeixin vi amb DOP i vi amb IGP.

En tot cas, no poden percebre aquestes ajudes els qui incompleixin qualsevol dels 
requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

Article 16. Condicions de l’ajuda.

1. L’ajuda està establerta en 0,027 €/hectolitre i dia de vi emmagatzemat.
2. L’ajuda que esmenta l’apartat 1 és per a un mínim de 50 hectolitres per sol·licitant 

amb caràcter general. No obstant això, per a les comunitats autònomes d’Illes Balears, 
Galícia, Regió de Múrcia i Comunitat de Madrid el mínim és de 25 hectolitres per sol·licitant.

Les comunitats autònomes poden incrementar aquest mínim.
3. La durada d’aquest emmagatzematge pot ser de 180, 270 o 360 dies en el cas 

dels vins negres, i de 180 dies per a la resta de vins. Aquests períodes es poden 
interrompre si les condicions del mercat així ho aconsellen, fet que s’ha d’establir per mitjà 
d’una resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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4. El beneficiari de l’ajuda pot treure al mercat el vi emmagatzemat objecte d’aquesta 
ajuda abans de la finalització del període compromès, sempre que aquesta data sigui 
posterior al 10 de setembre de 2020.

Quan la interrupció de l’emmagatzematge sigui per voluntat del beneficiari, s’ha 
d’aplicar una penalització proporcional sobre l’import corresponent al temps restant del 
període a què s’havia compromès incrementada en un 10%.

Quan el beneficiari vulgui interrompre el període d’emmagatzematge sol·licitat 
inicialment, ho ha de comunicar a l’autoritat competent amb una antelació mínima de 5 
dies hàbils, amb la finalitat que es puguin dur a terme els controls previs a la posada del 
producte al mercat.

Article 17. Sol·licituds d’ajuda.

1. S’admet una única sol·licitud per operador.
2. Cada sol·licitud d’ajuda s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma on radiqui el volum més gran de vi per al qual se sol·liciti l’ajuda a 
l’emmagatzematge privat no més tard del 23 de juny de 2020. Les sol·licituds s’han de 
presentar en tot cas per mitjans electrònics a través del registre electrònic de l’autoritat 
competent o mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos a l’article 16 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

De conformitat amb el que preveu l’habilitació que conté l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es disposa l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb 
l’Administració per a aquesta línia d’ajudes.

3. Les sol·licituds s’han de presentar de conformitat amb un model establert per la 
comunitat autònoma, o, si no, mitjançant la sol·licitud corresponent, que contingui, 
almenys, les dades següents:

a) Dades de l’empresa vitícola que produeix i sol·licita emmagatzemar el vi: nom i 
cognoms o raó social, ubicació de l’empresa (localitat, municipi i província), telèfon, correu 
electrònic, NIF, codi d’activitat i número d’identificació del celler de producció (NIDPB) o 
número del Registre d’indústria alimentària (RIA).

b) Dades del producte emmagatzemat: DOP o IGP a què pertany, volum que sol·licita 
emmagatzemar (hectolitres amb dos decimals) per període d’emmagatzematge sol·licitat.

c) Dades de la localització: nom del magatzem o magatzems, adreça de cada lloc 
d’emmagatzematge i ubicació dels dipòsits o magatzems precintables (localitat, municipi i 
província) i quantitats corresponents emmagatzemades a cada un d’aquests, d’acord amb 
el període d’emmagatzematge sol·licitat.

d) Document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució per un import 
igual al 110% de l’ajuda sol·licitada.

Les comunitats autònomes poden demanar la documentació addicional que considerin 
oportuna al respecte.

Article 18. Repartiment de l’ajuda.

En el cas en què el volum total de vi sol·licitat per a emmagatzematge de crisi superi 
les limitacions que estableix l’article 14 per a cada una de les categories, s’ha d’aplicar una 
reducció de volum amb ajuda concedida per sol·licitud proporcional al volum excedit per a 
cada categoria.

En cas de superació del volum de vi objecte d’ajuda a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 14 però no del volum de vi objecte d’ajuda a què es refereix l’apartat 2 del mateix 
article, es poden assignar transvasaments de volum des de la categoria de vi a què es 
refereix l’apartat 2 de l’article 14 cap a la categoria de vi a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest mateix article.

En cas que hi hagi disponibilitat pressupostària en virtut de l’article 39 d’aquest Reial 
decret, es pot incrementar el volum de vi objecte d’emmagatzematge a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 14.
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Article 19. Resolució.

Abans del 13 de juliol de 2020, les comunitats autònomes han d’enviar al FEGA, OA, 
dues llistes de sol·licituds admeses, una per a vins amb DOP i l’altra per a vins amb IGP, 
amb les dades referents al volum en hectolitres sol·licitat i l’import d’ajuda corresponent a 
cada una d’aquestes, d’acord amb el format que s’indiqui al Pla nacional de controls.

No s’han de tenir en consideració les sol·licituds que es comuniquin al FEGA, OA, 
després del termini que indica el paràgraf anterior.

El FEGA, OA, ha de comunicar a les comunitats autònomes afectades, no més tard del 
17 de juliol de 2020, si és procedent el pagament de tota l’ajuda sol·licitada pels beneficiaris 
o, si s’escau, si s’ha d’aplicar algun coeficient de reducció a algun dels dos tipus de vins 
indicats a l’article 14, tenint en compte els possibles transvasaments que indica l’article 18.

Les comunitats autònomes han d’emetre una resolució al respecte que han de notificar 
al beneficiari en els cinc dies hàbils següents a la comunicació del FEGA, OA.

Article 20. Contractes.

És necessari subscriure un contracte d’emmagatzematge entre l’organisme pagador 
de la comunitat autònoma que hagi rebut la sol·licitud i els beneficiaris la sol·licitud d’ajuda 
dels quals s’hagi acceptat, que inclogui les obligacions de les parts contractants i les 
condicions d’emmagatzematge, inclòs el període d’emmagatzematge contractual.

Els contractes s’han de subscriure per la quantitat emmagatzemada realment (la 
«quantitat contractual»), que no ha de superar la quantitat indicada a la sol·licitud.

No s’ha de subscriure cap contracte quan la quantitat emmagatzemada realment sigui 
inferior al 95% de la quantitat indicada a la sol·licitud, o de la quantitat resultant d’aplicar, 
si s’escau, el coeficient reductor que indica l’article 19 d’aquest Reial decret. Els contractes 
es poden subscriure després de la confirmació de l’admissibilitat del producte 
emmagatzemat, així com de la data d’emmagatzematge, i el precintament dels dipòsits o 
magatzems, després de la realització dels controls corresponents, i s’ha d’estendre una 
acta o un informe de control al respecte.

L’organisme pagador esmentat ha de notificar al beneficiari de l’ajuda, en el termini de 
cinc dies hàbils a partir de la data d’expedició de l’acta o l’informe de control, que el 
contracte es considera subscrit. La data de subscripció del contracte és aquella en què 
l’organisme pagador efectuï la notificació a l’agent econòmic.

Els contractes han d’incloure, almenys, les obligacions següents per part del beneficiari:

a) Mantenir emmagatzemada la quantitat contractual durant el període 
d’emmagatzematge contractual, pel seu compte i risc, tret de les excepcions que recullen 
els apartats 3 i 4 de l’article 16 d’aquest Reial decret.

b) Garantir el manteniment de les característiques del producte emmagatzemat, 
sense substituir el producte emmagatzemat ni traslladar-lo a un altre lloc 
d’emmagatzematge, tret de les excepcions que recull l’apartat 2 de l’article 21 d’aquest 
Reial decret.

c) Conservar els documents relatius al procés de contractació.
d) Permetre que l’organisme pagador comprovi, en qualsevol moment, el compliment 

de totes les obligacions estipulades al contracte, i mantenir a disposició d’aquell tota la 
documentació inclosa en aquest que permeti verificar tots els elements inclosos.

Article 21. Procediment per a l’emmagatzematge privat.

1. En cada dipòsit o magatzem precintables es pot emmagatzemar únicament vi d’un 
sol·licitant i amb un període d’emmagatzematge concret.

2. El vi emmagatzemat no es pot traslladar ni reubicar a un altre dipòsit, excepte 
circumstàncies justificades i amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.

3. El període d’emmagatzematge contractual comença l’endemà de la data de 
notificació de la resolució emesa per la comunitat autònoma que indica l’article 19 d’aquest 
Reial decret.
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Article 22. Pagaments.

El pagament de l’ajuda s’ha d’efectuar quan s’hagin subscrit els contractes, és a dir, 
després d’haver dut a terme els controls i el precintament dels dipòsits o magatzems.

El pagament de l’ajuda s’ha d’efectuar abans del 15 d’octubre de 2020.
L’atorgament i el pagament o la denegació d’aquesta ajuda correspon a l’autoritat 

competent de la comunitat autònoma on es presenti la sol·licitud de l’ajuda.

Article 23. Alliberament de garanties.

1. Un cop comunicada la notificació a què fa referència l’article 19, si el volum 
concedit és menor al sol·licitat la garantia es pot substituir per una altra que s’ajusti al 
110% de l’import corresponent al volum que el beneficiari té dret a emmagatzemar.

2. La garantia s’allibera quan l’autoritat competent efectuï els controls corresponents 
del final d’emmagatzematge previs a la retirada del producte.

3. La garantia s’ha d’executar parcialment quan el període d’emmagatzematge 
indicat a la sol·licitud d’ajuda s’interrompi:

a) Si això es produeix per la resolució publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» a 
què fa referència l’apartat 3 de l’article 16 d’aquest Reial decret, la garantia s’ha d’executar 
per l’import restant fins a la finalització de l’emmagatzematge sol·licitat.

b) Si és per decisió del beneficiari, s’ha d’aplicar, a més, una penalització proporcional 
del 10% sobre l’import corresponent al temps restant del període al qual s’havia 
compromès.

4. Si la interrupció de l’emmagatzematge es produeix abans del 10 de setembre de 
2020 la garantia s’ha d’executar en la seva totalitat.

CAPÍTOL III

Collita en verd

Article 24. Aplicació de l’ajuda a la collita en verd per a la verema de 2020.

No obstant el que disposa la secció 5a del capítol II del Reial decret 1363/2018, de 2 
de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector 
vitivinícola espanyol, la regulació de la collita en verd per a la verema de l’any 2020 és la 
que estableixen els articles 24 a 34 d’aquest Reial decret.

Article 25. Àmbit d’aplicació.

1. En aplicació de l’article 47 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, s’estableix una ajuda de 10 milions d’euros a abonar en els exercicis 
pressupostaris 2020 i 2021 per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les 
completes de vinya emparades per una DOP, dels quals 4 milions d’euros s’han d’abonar 
amb càrrec a l’exercici 2020 i la resta amb càrrec a l’exercici 2021.

Aquesta ajuda es pot concedir en les comunitats autònomes que així ho sol·licitin al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació no més tard del 14 de juny de 2020.

S’entén per collita en verd la destrucció o l’eliminació total dels carrassos de raïm quan 
encara estan immadurs, de manera que es redueixi a zero el rendiment de la parcel·la, 
sense que hi pugui haver raïm sense veremar a la parcel·la de vinya objecte de l’ajuda.

2. Sense perjudici del que exposa el primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article, en 
el cas que hi hagi sobrants de pressupost després de l’aplicació del que estableix l’article 
39, es pot abonar amb càrrec a l’exercici 2020 la totalitat o part dels 6 M€ l’abonament dels 
quals està previst inicialment per a l’exercici 2021.
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Article 26. Beneficiaris.

Es poden acollir a l’ajuda a la collita en verd els viticultors inscrits en alguna DOP, per 
a les parcel·les de vinya registrades en aquesta DOP que es destinin a la producció de 
raïm per a vinificació.

No poden ser beneficiaris els qui contravinguin la normativa vigent tant en matèria de 
plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació, com 
en matèria de les declaracions obligatòries regulades en l’àmbit comunitari i nacional.

En tot cas, no poden percebre aquestes ajudes els qui incompleixin qualsevol dels 
requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 27. Requisits d’admissibilitat.

Només es poden acollir a l’ajuda a la collita en verd les sol·licituds de parcel·les 
completes de vinya registrades en una DOP que es destinin a la producció de raïm per a 
vinificació sempre que no siguin parcel·les de vinya plantades en les tres campanyes 
anteriors a la campanya 2019/2020 present.

Les sol·licituds s’han de fer per parcel·les la superfície mínima de les quals sigui igual 
o superior a 0,3 hectàrees.

La collita en verd es pot efectuar de manera manual i/o mecànica i/o química.

Article 28. Paràmetres per al càlcul de l’ajuda.

1. L’ajuda a la collita en verd s’ha de calcular sumant una compensació pels costos 
directes de destrucció o eliminació dels carrassos de raïm i una altra per la pèrdua 
d’ingressos vinculada a la destrucció o l’eliminació d’aquests, i s’ha d’ajustar al que 
estableix l’article 9 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 d’abril 
de 2016.

2. Les comunitats autònomes que prevegin sol·licitar aquesta ajuda, de conformitat 
amb el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 25 d’aquest Reial decret, han de fixar la 
compensació per la pèrdua d’ingressos calculada com el 60 per cent del valor mitjà del 
raïm de les tres últimes campanyes en l’àmbit territorial on s’ubiqui la parcel·la de vinya 
objecte de la collita en verd, que la comunitat autònoma ha de definir.

El valor mitjà del raïm al qual s’ha d’aplicar el percentatge esmentat ha de coincidir, en 
coherència, amb el valor mitjà del raïm que serveix de base per al càlcul de la compensació 
a viticultors per pèrdues d’ingressos per a l’ajuda a la reestructuració i la reconversió de 
vinyes a què es refereix l’apartat 2 de l’article 37 del Reial decret 1363/2018, de 2 de 
novembre.

3. Les comunitats autònomes que prevegin sol·licitar aquesta ajuda han de fixar, a 
més, un import màxim per hectàrea dels costos directes de destrucció o eliminació dels 
carrassos de raïm per a cada una de les formes d’eliminació: manual, mecànica o química.

La compensació a concedir per aquest concepte és el 60 per cent del cost directe 
esmentat.

En el cas que s’utilitzi més d’un mètode de collita en verd en una mateixa superfície, la 
compensació es basa en el mètode menys costós.

4. Quan les comunitats autònomes prevegin el pagament de les contribucions en 
espècie en forma de provisió de treball que no hagi estat objecte de cap pagament en 
efectiu justificat amb factures o documents de valor probatori equivalent, les comunitats 
autònomes ho han de comunicar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a la 
seva comunicació a la Comissió Europea en el marc del programa de suport.

El càlcul de les contribucions en espècie s’ha d’efectuar segons el que estableix 
l’article 45 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016, 
tenint en compte els apartats 2.b), 3.b) i 3.c) de l’article 45 del Reglament delegat (UE) 
2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.

5. Les comunitats autònomes que prevegin sol·licitar l’ajuda han d’enviar al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, juntament amb la sol·licitud que esmenta l’apartat 1 de 
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l’article 25, les quantitats que fixen el primer paràgraf de l’apartat 2, el primer paràgraf de 
l’apartat 3 i, si s’escau, el primer paràgraf de l’apartat 4 d’aquest article, és a dir, la 
compensació per pèrdua d’ingressos i els costos directes de la destrucció dels carrassos 
per a cada un dels mètodes d’eliminació, i si s’escau, el càlcul de les contribucions en 
espècie.

Article 29. Sol·licituds d’ajuda.

1. En les comunitats autònomes que hagin efectuat la sol·licitud que preveu el segon 
paràgraf de l’article 25, els viticultors poden presentar una sol·licitud d’ajuda per a la collita 
en verd de la campanya 2019/2020 no més tard del 23 de juny de 2020.

La sol·licitud s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en 
què estiguin situades les parcel·les de vinya on se sol·liciti fer la collita en verd.

S’admet una única sol·licitud per operador, tret que, en el cas de les DOP 
supraautonòmiques, el viticultor posseeixi parcel·les de vinya emparades per aquesta 
DOP en comunitats autònomes diferents, cas en què ha de presentar una o diverses 
sol·licituds d’ajuda tenint en compte la ubicació de les seves parcel·les.

Els sol·licitants, ja siguin persones físiques o jurídiques, que es vulguin acollir a l’ajuda 
a la collita en verd objecte de finançament de la Unió Europea han de presentar, en tot cas 
per mitjans electrònics a través del registre electrònic de l’autoritat competent o a través de 
qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, la sol·licitud corresponent.

De conformitat amb el que preveu l’habilitació que conté l’article 14.3 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, es disposa l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics amb 
l’Administració per a aquesta línia d’ajudes.

2. Els viticultors han d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajuda, com a mínim, la 
informació següent:

a) Identificació del sol·licitant.
b) Localització i superfície de la parcel·la o parcel·les sobre les quals es vulgui fer la 

collita en verd.
c) El rendiment mitjà de la parcel·la o parcel·les sobre les quals es vulgui efectuar la 

collita en verd considerant la mitjana de les tres últimes campanyes. En cas que no es 
coneguin les produccions específiques de les parcel·les objecte de la sol·licitud d’ajuda, el 
rendiment mitjà s’ha de calcular tenint en compte la producció total declarada segons el 
tipus de vi en què es troba la parcel·la objecte de la sol·licitud d’ajuda, dividit entre la 
superfície total declarada per a aquest tipus de vi. Aquesta producció total segons el tipus 
de vins correspon a la declarada segons el desglossament de dades de vinya que recull el 
quadre B de l’annex I b del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries en el sector vitivinícola.

d) La varietat de raïm i el tipus de vi produït segons la declaració de collita de la 
campanya anterior.

e) La DOP a què pertanyen les parcel·les per a les quals se sol·licita l’ajuda.
f) La forma de realització (mitjans propis o per una empresa) i el mètode de la collita 

en verd (manual, mecànica o química).
g) Si la parcel·la pertany a explotacions de titularitat compartida, d’acord amb la Llei 

35/2011, de 4 d’octubre, de titularitat compartida de les explotacions agràries.
h) La retirada potencial de vi en cada parcel·la per a la qual se sol·licita ajuda.

Les comunitats autònomes poden demanar la documentació addicional que considerin 
oportuna al respecte.

Article 30. Resolució.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de trametre al FEGA, OA, abans del 
13 de juliol de 2020 la llista de sol·licituds admeses amb les dades referents a la superfície 
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auxiliable i l’import corresponent d’acord amb el format que s’indiqui al Pla nacional de 
controls.

No s’han de tenir en consideració les sol·licituds que es comuniquin al FEGA, OA, 
després del termini que indica el paràgraf anterior.

El FEGA, OA, ha de comunicar a les comunitats autònomes afectades no més tard del 
17 de juliol de 2020 si és procedent la concessió de l’ajuda a la collita en verd a totes les 
superfícies per a les quals s’ha sol·licitat l’ajuda, o, si s’escau, si s’ha d’aplicar un coeficient 
reductor d’acord amb el que indica l’article 31.

Les comunitats autònomes han d’emetre una resolució al respecte, que han de notificar 
al beneficiari en els cinc dies hàbils següents a la comunicació del FEGA, OA.

Article 31. Repartiment de l’ajuda.

El FEGA, OA, un cop rebuda de les comunitats autònomes la informació requerida a 
l’article anterior, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària de la mesura i els imports 
d’ajuda comunicats per les comunitats autònomes, ha d’efectuar el càlcul de l’import global 
sol·licitat i ha de definir la superfície en cada comunitat autònoma amb dret a ajuda.

En cas que l’ajuda total admissible superi el pressupost disponible per a la mesura 
establert a l’article 25, el FEGA, OA, ha de calcular un coeficient reductor de superfície per 
ajustar el pressupost disponible a la superfície admissible. Aquest coeficient reductor ha de 
ser el mateix per a totes les comunitats autònomes.

Atès que la collita en verd s’ha de fer sobre parcel·les completes, en cas que calgui 
aplicar un coeficient reductor, les comunitats autònomes han de resoldre positivament 
sobre les parcel·les completes que, per a cada sol·licitud, resultin de l’aplicació del 
coeficient esmentat, i s’han de prioritzar les d’una superfície més gran sobre les més 
petites. Posteriorment, sobre les parcel·les restants, s’han de seleccionar en primer lloc les 
parcel·les que pertanyin a explotacions de titularitat compartida d’acord amb la Llei 
35/2011, de 4 d’octubre, i s’han de prioritzar igualment per la superfície de les parcel·les. 
Finalment, si continuen havent-hi sobrants, s’han de prioritzar les sol·licituds que impliquin 
una retirada potencial més gran de vi.

Article 32. Controls.

1. D’acord amb l’article 15, apartat 2, del Reglament d’execució (UE) 2020/532 de la 
Comissió, de 16 d’abril de 2020, que estableix excepcions, per a l’any 2020, als reglaments 
d’execució (UE) núm. 809/2014, (UE) núm. 180/2014, (UE) núm. 181/2014, (UE) 2017/892, 
(UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240, pel que 
fa a determinats controls administratius i sobre el terreny aplicables en el marc de la 
política agrícola comuna, els controls sobre el terreny s’han de fer abans del 31 d’agost de 
2020.

2. A l’efecte del compliment de l’article 18 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de 
la Comissió, de 15 d’abril de 2016, les comunitats autònomes han de garantir que les 
superfícies considerades es mantinguin en bones condicions vegetatives, i que es 
compleixin les disposicions mediambientals i les fitosanitàries.

3. Amb la finalitat que es puguin efectuar els controls oportuns, els beneficiaris han 
de comunicar a l’autoritat competent la data d’execució de la collita en verd, i aquesta 
comunicació es pot considerar una sol·licitud de pagament de l’ajuda. L’execució de la 
collita en verd per part del beneficiari s’ha de fer en els 10 dies hàbils següents a la 
notificació de la resolució a què es refereix l’últim paràgraf de l’article 30.

Article 33. Pagament de l’ajuda als beneficiaris.

1. L’ajuda s’ha de pagar per l’import calculat segons els paràmetres que estableix 
l’article 28 d’aquest Reial decret, i un cop s’hagi comprovat sobre el terreny que s’ha 
executat correctament l’operació i s’hagi mesurat la parcel·la de conformitat amb el mètode 
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que preveu l’article 44.1 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió, de 15 
d’abril de 2016.

2. Si el viticultor no executa l’operació en la superfície total per a la qual es va aprovar 
l’ajuda, s’ha de tenir en compte la diferència entre la superfície aprovada i la superfície 
executada realment determinada pels controls sobre el terreny. Si aquesta diferència no 
supera el 20%, s’ha de calcular sobre la base de la superfície determinada pels controls 
sobre el terreny. Si la diferència és superior al 20%, però igual o inferior al 50%, s’ha de 
calcular sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda 
en el doble del percentatge de la diferència comprovada. Tanmateix, no té dret a l’ajuda en 
cas que aquesta diferència de superfícies superi el 50%.

En cap cas s’entén executada la collita en verd en la superfície de les parcel·les en la 
qual aquesta no s’ha efectuat en la parcel·la completa amb l’eliminació de tots els 
carrassos de la parcel·la.

3. No s’ha de pagar l’ajuda en cas de pèrdua total o parcial de la producció abans de 
la data de la collita en verd com a conseqüència d’un desastre natural.

A l’efecte del compliment del paràgraf anterior, es considera que s’ha produït un 
desastre natural quan per condicions meteorològiques com ara les gelades, la calamarsa, 
les pluges o la sequera es destrueixi més del 30% de la producció, calculada com la 
mitjana anual d’un agricultor determinat durant el trienni precedent o d’una mitjana triennal 
basada en els cinc anys anteriors que exclogui la xifra més elevada i la xifra més baixa.

4. Un cop efectuats els controls, la comunitat autònoma ha d’emetre una resolució de 
pagament i fer el pagament d’acord amb el que estableix l’article 25.

Article 34. Sancions.

Sense perjudici del que preveu el capítol V d’aquest Reial decret, en cas que un 
viticultor no executi la collita en verd en les parcel·les aprovades es considera una infracció 
lleu segons el que preveu l’article 38.1.g) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el 
vi, i se l’ha de sancionar de conformitat amb el que estableix l’article 42.1 de la Llei 
esmentada, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals.

Article 35. Condicionalitat.

Si es constata que un beneficiari, en qualsevol moment durant un any, a partir de l’1 de 
gener de l’any natural en què s’hagi produït el primer pagament, no ha respectat en la seva 
explotació els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals a 
què es refereixen els articles 91, 92, 93, 94 i 95 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, l’import de l’ajuda, en cas 
que l’incompliment es degui a una acció o omissió atribuïble directament al beneficiari, s’ha 
de reduir o cancel·lar, parcialment o totalment, depenent de la gravetat, l’abast, la 
persistència i la repetició de l’incompliment, i el beneficiari l’ha de reintegrar si és procedent, 
d’acord amb el que estableixen les disposicions esmentades. Als efectes d’aquest control 
de condicionalitat, les comunitats autònomes han de disposar d’informació actualitzada 
sobre les referències alfanumèriques SIGPAC de totes les parcel·les que formen part de 
l’explotació del beneficiari.

CAPÍTOL IV

Controls i mesures de gestió de les ajudes

Article 36. Controls i finançament.

1. Les actuacions de control de les ajudes previstes en aquest Reial decret s’han 
d’efectuar de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1363/2018, de 2 de 
novembre, i sobre la base del que estableixen les disposicions en matèria de control 
fixades al Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió i del Reglament d’execució 
(UE) 2016/1240 de la Comissió.
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2. Les comunitats autònomes han d’articular les mesures de control necessàries per 
garantir el compliment de les actuacions previstes als plans nacionals de control de cada 
una de les mesures que ha d’establir el FEGA, OA, en col·laboració amb aquestes.

Com a complement als plans nacionals de control que s’estableixin, les autoritats 
competents han de dur a terme totes les actuacions de control que considerin necessàries.

3. Sense perjudici d’aquests controls, qualsevol persona que tingui coneixement de 
fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions 
finançades totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en 
el marc d’aquest Reial decret pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional 
de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per mitjans 
electrònics a través del canal habilitat a l’efecte per aquest Servei a la seva pàgina web.

4. Les ajudes que regula aquest Reial decret es financen amb càrrec al Fons Europeu 
Agrícola de Garantia segons el que estableix l’article 2 del Reglament delegat (UE) 
2020/592 de la Comissió, de 30 d’abril de 2020.

Article 37. Restriccions per a vins amb DOP.

En la campanya 2020/2021, els consells reguladors han d’adoptar decisions 
encaminades a reduir la producció en aquesta verema, d’acord amb les seves situacions 
particulars, amb la disminució en tot cas dels rendiments màxims per hectàrea de raïm per 
a vinificació, que es pot acompanyar o substituir per altres decisions l’objectiu de les quals 
sigui la reducció de la producció de raïm. El consell regulador ha de comunicar aquestes 
decisions, abans del 30 de juny de 2020, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma o, 
en cas de denominacions d’origen protegides supraautonòmiques, al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, tot això en compliment del que estableix aquest precepte.

Article 38. Pagaments indeguts.

En el cas de pagaments indeguts, el beneficiari ha de reembossar els seus imports 
més els interessos corresponents al temps transcorregut entre la notificació de l’obligació 
de reembossament i el reembossament o la deducció efectiva. El tipus d’interès a aplicar 
és el de demora que estableixi la llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent.

Article 39. Flexibilitat pressupostària entre mesures.

En cas que les sol·licituds amb dret a pagament per a alguna mesura del programa de 
suport al sector vitivinícola espanyol, tenint en compte la dotació econòmica que preveu 
aquest Reial decret, no assoleixin els límits pressupostaris establerts per a aquesta, i se 
superin per a una altra mesura, s’han de destinar els fons sobrants de les excedents a les 
deficitàries amb l’ordre de prelació següent:

a) S’ha de prioritzar en primer lloc la destil·lació de crisi, amb igualtat per als vins 
amb DOP i per a la resta de vins, i en aquest cas es pot destil·lar un volum total de vi 
superior als 2 milions d’hectolitres que estableix l’article 2 d’aquest Reial decret.

b) En cas que es cobreixi la totalitat de demandes en la destil·lació de crisi, s’ha de 
prioritzar l’emmagatzematge privat a què es refereix l’apartat 1 de l’article 14.

c) En cas que s’hagi cobert la totalitat de sol·licituds per a la destil·lació i 
l’emmagatzematge privat a què es refereix l’apartat 1 de l’article 14, s’han de cobrir les 
necessitats de la collita en verd.

Article 40. Incompatibilitat.

Les ajudes que preveu aquest Reial decret són incompatibles amb la percepció de 
qualssevol altres ajudes dedicades a la mateixa finalitat i objecte finançades per la Unió 
Europea, per a la qual cosa el FEGA, OA, i els organismes pagadors de les comunitats 
autònomes han d’establir els mecanismes adequats de comprovació.
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Així mateix, les ajudes per a l’emmagatzematge de vi no poden ser objecte de 
pagaments addicionals amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat o de la resta 
d’administracions, d’acord amb l’article 4.2 del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la 
Comissió, de 30 d’abril de 2020.

CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 41. Règim sancionador.

L’incompliment del que disposa aquest Reial decret se sanciona, amb la instrucció 
prèvia del procediment sancionador, segons el que disposen els articles 37 a 45 de la Llei 
24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, i els articles 52 a 69 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
o la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, sense perjudici de les 
responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que es puguin donar.

Disposició addicional única. Condició suspensiva.

La regulació que preveu el primer paràgraf del punt 2 de l’article 33 d’aquest Reial decret 
queda condicionada a la publicació del reglament delegat de la Comissió que modifica, 
només per a l’any 2020, el Reglament delegat de la Comissió (UE) 2017/891 respecte al 
sector de fruites i hortalisses i el Reglament delegat de la Comissió (UE) 2016/1149 respecte 
al sector del vi, en relació amb la pandèmia provocada per la COVID-19.

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 el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar les dates, els 
terminis i les quanties que estableix aquest Reial decret, quan aquestes modificacions 
siguin necessàries per adequar-los a la normativa de la Unió Europea o per evitar 
incompliments sobrevinguts derivats de modificacions en aquesta.

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 774/2014, de 12 de setembre, pel 
qual es desplega l’aplicació de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i es fixen els requisits i 
el contingut d’una norma de comercialització en el sector del vi, i s’aproven les mesures 
aplicables a la campanya 2013/2014 i es deroguen determinades normes en matèria 
agrària i pesquera.

S’afegeix una nova disposició addicional, la segona, i es renumera l’actual única com 
a primera, en el Reial decret 774/2014, de 12 de setembre, pel qual es desplega l’aplicació 
de l’article 167 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, i es fixen els requisits i el contingut d’una norma de 
comercialització en el sector del vi, i s’aproven les mesures aplicables a la campanya 
2013/2014 i es deroguen determinades normes en matèria agrària i pesquera, amb el 
contingut següent:

«Disposició addicional segona. Mesures que s’han aplicar en totes les campanyes.

Per a totes les parcel·les de raïm de vinificació, sense perjudici del que preveu 
aquest Reial decret, el raïm de vinificació que es destini a cellers per transformar-lo 
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en vi ha de procedir de parcel·les en què els rendiments per hectàrea no superin 
mai els 18.000 kg/ha per a raïm negre i 20.000 kg/ha per a raïm blanc.

En el cas en què el raïm de les parcel·les de vinya destinat a la producció de vi 
no compleixi el requisit que descriu el paràgraf anterior i es veremi no es pot destinar 
a la producció de vi, i només es pot destinar exclusivament a l’elaboració de most, 
vinagre o a la destil·lació per a alcohol d’ús de boca, usos industrials i energètics. 
Perquè es pugui destinar a aquests usos, l’elaborador de most, de vinagre o el 
destil·lador ha d’acreditar que el producte de la transformació d’aquest raïm s’ha 
eliminat totalment del canal del mercat del vi.

En el cas de raïm de vinificació emparat dins d’una DOP, el rendiment màxim 
admès és l’establert dins de cada denominació, i l’autoritat competent ha d’efectuar 
en cada cas els controls necessaris per garantir el compliment d’aquest precepte i 
imposar en cas d’incompliment les sancions que es derivin de la legislació vigent en 
la matèria.»

Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre 
declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.

U. El quadre B referència SIGPAC de les parcel·les de vinya de l’annex I b del Reial 
decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, se 
substitueix pel que figura a l’annex.

Dos. A les instruccions per a l’emplenament de l’annex I b «Declaració de collita de 
raïm», el text referit al quadre B referència SIGPAC de les parcel·les de vinya se substitueix 
pel següent:

«S’ha d’indicar la referència SIGPAC de les parcel·les. Les dades d’aquest 
quadre han de coincidir amb les del quadre B de l’annex I a. La producció s’ha de 
consignar per a cada tipus d’orientació de la producció i per a cada una de les 
parcel·les.»

Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per 
a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola 
espanyol.

A la lletra a) de l’article 50.1 del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a 
l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, 
s’afegeix al final el paràgraf següent:

«No obstant això, quan les disponibilitats de vi per a una campanya determinada 
siguin superiors a la mitjana de les últimes cinc campanyes, el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació pot incrementar el volum d’alcohol que han de contenir els 
subproductes fins a una quantitat no superior al 15% del volum d’alcohol contingut 
en el vi del qual procedeix. A aquest efecte, les disponibilitats de vi s’han d’establir a 
partir de la informació sobre les existències i la collita estimada disponibles a 15 
d’agost.»

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de juny de 2020.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX

Quadre B: referència SIGPAC de les parcel·les de vinya

Dades de la vinya Província Municipi Polígon Parcel·la Recinte Superfície
ha

Producció-100 kg

Negre Blanc

Vins amb denominació d’origen 
protegida.

Vins amb indicació geogràfica 
protegida.

Vins varietals.

Vins sense DOP i IGP.

Altres.

Total.
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