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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, E MEDIO RURAL
E MARIÑO
17174

Real decreto 1363/2011, do 7 de outubro, polo que se desenvolve a
regulamentación comunitaria en materia de etiquetaxe, presentación e
identificación de determinados produtos vitivinícolas.

O Real decreto 1127/2003, do 5 de setembro, polo que se desenvolve o Regulamento
(CE) n.º 753/2002 da Comisión, do 29 de abril de 2002, que fixa determinadas disposicións
de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Consello, no que respecta á
designación, denominación, presentación e protección de determinados produtos
vitivinícolas, foi aprobado ao abeiro da anterior normativa comunitaria, que habilitaba os
Estados membros para estableceren normas de desenvolvemento nesas materias
materias.
O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, creou
unha organización común de mercados agrícolas e estableceu disposicións específicas
para determinados produtos agrícolas (Regulamento único para as OCM).
Paralelamente á adopción do citado regulamento, abordouse tamén unha reforma no
sector vitivinícola que concluíu coa aprobación do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do
Consello, do 29 de abril de 2008, polo que se establece a organización común do mercado
vitivinícola, se modifican os regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE)
n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e se derrogan os regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE)
n.º 1493/1999.
Posteriormente, o Regulamento (CE) n.º 491/2009 do Consello, do 25 de maio de
2009, supuxo unha importante modificación do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do
Consello, do 22 de outubro de 2007, posto que incorporou á organización común de
mercados única o sector vitivinícola na súa totalidade, proceso que xa fora iniciado co
Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello, do 29 de abril de 2008.
Tanto esta nova regulación da organización común do mercado vitivinícola como as
súas normas de aplicación, aprobadas mediante regulamentos da Comisión, inciden de
forma especial nunha desregularización e simplificación normativa. Este novo marco fai
necesario realizar importantes modificacións no Real decreto 1127/2003, do 5 de
setembro, polo que se considerou conveniente substituílo por unha nova norma.
Principalmente, o presente real decreto desenvolve a regulación comunitaria en
materia de etiquetaxe e presentación de determinados produtos vitivinícolas, que está
contida, ademais de na organización común de mercados agrícolas, no Regulamento
(CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14 de xullo de 2009, polo que se establecen
determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello
no que atinxe ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, aos termos
tradicionais, á etiquetaxe e á presentación de determinados produtos vitivinícolas,
incluíndo a adaptación das normas sobre o emprego de códigos e a precisión de certos
requisitos que deben cumprir os viños sen denominación de orixe protexida ou indicación
xeográfica protexida e os operadores que os elaboran, para poder indicar a variedade de
uva de vinificación ou o ano de colleita. Tamén se desenvolve algún aspecto sobre a
identificación do contido dos recipientes para o almacenamento de determinados produtos
vitivinícolas, tendo como base o Regulamento (CE) n.º 436/2009 da Comisión, do 26 de
maio de 2009, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
n.º 479/2008 do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás declaracións obrigatorias
e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que
acompañan o transporte de produtos e aos rexistros que se deben levar no sector
vitivinícola.
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En aplicación do disposto no artigo 118 septvicies, número 2, alínea b), do
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, proponse a
posibilidade de exclusión de determinadas variedades na etiquetaxe dos viños sen
denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas. Polo momento esta opción
aplícase exclusivamente á variedade de vide albariño.
O presente real decreto tamén recoñece a capacidade das administracións
competentes para estableceren mencións de etiquetaxe dos tipos que se regulan e definir
as súas condicións de emprego.
A fin de manter unha continuidade coa normativa anterior, este real decreto recolle
nos seus anexos a regulación dalgunhas mencións de etiquetaxe que incluía o Real
decreto 1127/2003, do 5 de setembro, sen prexuízo de que, como se acaba de sinalar, a
autoridade competente poida engadir outras ou modificar as condicións de uso das xa
indicadas.
Por último, para adecuar a normativa nacional ao marco comunitario sobre produtos
do sector vitivinícola, resulta necesario proceder á derrogación dos artigos 3 e 4 da Orde
do 20 de maio de 1994 pola que se ditan normas de desenvolvemento do Real decreto
323/1994, do 25 de febreiro, sobre os documentos que acompañan o transporte de
produtos vitivinícolas e os rexistros que se deben levar no sector vitivinícola.
Na elaboración do presente real decreto foron consultados as comunidades
autónomas e os sectores afectados, tendo sido comunicado o seu texto á Comisión
Europea, dentro das exixencias establecidas na Directiva 2000/13/CE, do 20 de marzo,
relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de etiquetaxe,
presentación e publicidade dos produtos alimenticios.
Este real decreto dítase ao abeiro do previsto no artigo 149.1.13.ª da Constitución,
que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e coordinación da
planificación xeral da actividade económica.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
coa aprobación previa do ministro de Política Territorial e Administración Pública, de
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 7 de outubro de 2011,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1.

Obxecto.

De acordo coa regulamentación comunitaria na materia, este real decreto ten por
obxecto establecer o marco normativo básico referente á etiquetaxe, á presentación de
determinados produtos vitivinícolas e á identificación do contido dos recipientes na adega.
Artigo 2.

Ámbito de aplicación.

1. As disposicións contidas neste real decreto son aplicables aos produtos do sector
vitivinícola que se indican a seguir, producidos en España, amparados ou non por unha
denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida: viño, viño novo en proceso de
fermentación, viño de licor, viño espumoso, viño espumoso de calidade, viño espumoso
aromático de calidade, viño espumoso gasificado, viño de agulla, viño de agulla
gasificado, mosto de uva, mosto de uva parcialmente fermentado, mosto de uva
concentrado, viño de uvas pasificadas e viño de uvas sobremaduradas.
2. Os artigos 3 a 10, ambos inclusive, son de aplicación aos produtos do sector
vitivinícola indicados no número 1 que, procedentes doutros países, se embotellen en
España.
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3. Por outra parte, no marco do Regulamento (CE) n.º 436/2009 da Comisión, do 26
de maio de 2009, o artigo 11 é de aplicación aos produtos do sector vitivinícola que se
almacenen a granel en España.
CAPÍTULO II
Regras comúns a todos os produtos
Artigo 3.

Obriga de etiquetar.

1. En aplicación do artigo 70.4 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do
14 de xullo de 2009, os viños embotellados en España deberán ir etiquetados.
2. Quedan exceptuados desta obriga:
a) Os viños transportados entre dúas ou máis instalacións dunha mesma empresa.
b) O viño non destinado á venda, até un máximo de 30 litros por partida.
c) O viño destinado ao consumo familiar do produtor e dos seus empregados.
d) As botellas de viños espumosos con denominación de orixe protexida elaborados
segundo o «método tradicional» que, cumprindo o establecido para esta mención no
artigo 66.4 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14 de xullo de 2009,
satisfagan, ademais, os seguintes requisitos:
1.º) Que as botellas circulen dentro da zona de produción da denominación de orixe
protexida de que se trate e entre adegas con dereito a ela.
2.º) Que as botellas se encontren en fase de elaboración fechadas con tapón de
tiraxe no cal se identifique o lote de procedencia e a adega que efectuou a súa tiraxe e
fermentación.
3.º) Que vaian provistos dun documento de acompañamento.
4.º) Que sexan obxecto de controis específicos.
Artigo 4.

Indicación do número de Rexistro de Envasadores de Viños.

En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, na etiquetaxe dos viños deberá figurar obrigatoriamente o número de
Rexistro de Envasadores de Viños, atribuído polas comunidades autónomas competentes.
Artigo 5.

Utilización do termo elaborador como expresión equivalente a produtor.

En aplicación do artigo 56.3.b) do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do
14 de xullo de 2009, o termo elaborador considérase equivalente ao termo produtor
establecido no 56.1.c) do citado regulamento.
Para os viños espumosos, no caso dunha elaboración por encarga, a indicación do
elaborador completarase mediante os termos «elaborado para… por…».
Artigo 6.

Uso facultativo de códigos na etiquetaxe.

1. De acordo co disposto no artigo 56.5 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da
Comisión, do 14 de xullo de 2009, a indicación do nome e o enderezo do embotellador, ou
a do produtor ou vendedor, ou a do importador poderá ser substituída na etiquetaxe por
un código.
Como código utilizarase o número de Rexistro de Envasadores de Viños.
2. Naqueles casos en que o produto en cuestión ou en que o operador económico
citado no primeiro parágrafo non sexan obxecto de inscrición no Rexistro de Envasadores
de Viños, como código utilizarase o código de identificación fiscal (CIF).
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Supostos de obrigatoriedade no uso de códigos na etiquetaxe.

1. Cando o nome do embotellador, produtor, importador ou vendedor conste de, ou
conteña, unha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas, o nome
substituirase polo código indicado no artigo anterior.
2. Cando o enderezo do embotellador, produtor, importador ou vendedor conste de,
ou conteña, unha denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas, o enderezo
substituirase polo código postal correspondente.
3. Non obstante o disposto nos números anteriores, cando o produto en cuestión
teña dereito ao uso de tal denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas,
será de aplicación o establecido no artigo 56.6.a) do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da
Comisión, do 14 de xullo de 2009.
Artigo 8.

Condicionantes para a utilización de códigos.

1. As substitucións por un código ás cales fan referencia os artigos 6 e 7.1 están
condicionadas a que o embotellador, produtor, importador ou vendedor teña a súa sede
en España e a que apareza na etiqueta o nome e enderezo de calquera outra persoa
física ou xurídica implicada na distribución comercial, distinta do embotellador, produtor,
importador ou vendedor indicados polo código.
2. No caso de que non haxa outra persoa física ou xurídica implicada na distribución
comercial distinta do embotellador, produtor, importador ou vendedor indicados polo
código, poderase empregar unha das dúas opcións seguintes:
a) O nome ou razón social do embotellador, produtor, importador ou vendedor
poderá ser substituído por un nome comercial, conforme o establecido no artigo 10.
b) As comunidades autónomas poderán autorizar o emprego de siglas ou
abreviaturas no nome ou razón social do embotellador, produtor, importador ou vendedor,
sempre que se eliminen as palabras que consten de, ou conteñan, a denominación de
orixe ou indicación xeográfica protexidas a que o produto embotellado non ten dereito e
siga sendo posible identificar o seu responsable a partir do Rexistro de Envasadores de
Viños.
Artigo 9.

Referencia ao Estado membro.

A referencia ao Estado membro en cuestión con que se deben completar os códigos
utilizados, segundo se establece no artigo 56.5 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da
Comisión, do 14 de xullo de 2009, realizarase engadíndolles ao final a expresión «ES».
Artigo 10.

Indicación da razón social mediante un nome comercial.

En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, o embotellador, produtor, importador ou vendedor que queira indicar na
etiquetaxe o seu nome ou razón social mediante un nome comercial cuxa titularidade fose
inscrita ao seu favor, como nome comercial, na Oficina Española de Patentes e Marcas,
deberá comunicalo ao correspondente Rexistro de Envasadores de Viños para a súa
anotación nel.
Artigo 11. Identificación do contido dos recipientes para o almacenamento dos produtos
vitivinícolas.
1. En desenvolvemento do artigo 47.1.j) do Regulamento (CE) n.º 436/2009 da
Comisión, do 26 de maio de 2009, e de acordo co disposto o artigo 40.3 do citado
regulamento, nos recipientes para o almacenamento dos produtos do sector vitivinícola
deberá aparecer marcada de forma indeleble a súa identificación e volume nominal.
Así mesmo, co fin de permitir aos organismos encargados do control proceder á
identificación do seu contido coa axuda dos rexistros ou dos documentos que os
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substitúan, figurará nos recipientes a denominación dos produtos que conteñan, utilizando
para isto as que se establecen no anexo XI ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do
Consello, do 22 de outubro de 2007.
No caso de que os recipientes conteñan un viño con denominación de orixe ou con
indicación xeográfica protexidas, farase constar o nome xeográfico correspondente.
2. Non obstante, para os recipientes dun volume nominal de 600 litros ou menos,
enchidos co mesmo produto e almacenados xuntos baixo o mesmo lote, poderase
substituír a marcación dos recipientes pola do lote na súa totalidade, sempre que este
lote estea claramente identificado e separado dos demais.
Artigo 12.

Mencións relativas á cor.

En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, as administracións competentes poderán sinalar requisitos para as
mencións que figuran no anexo I. Ademais, poderán establecer outras mencións relativas
a unha cor particular do viño, as cales serán comunicadas ao Ministerio de Medio
Ambiente e Medio Rural, e Mariño para que este as incorpore ao citado anexo.
CAPÍTULO III
Normas aplicables aos viños varietais
Artigo 13.

Definición de viños varietais.

1. Para os efectos deste real decreto, considéranse viños varietais os producidos de
conformidade co artigo 118 septvicies, número 2, do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do
Consello, do 22 de outubro de 2007; cos artigos 61, 62 e 63 do Regulamento (CE) n.º
607/2009 da Comisión, do 14 de xullo de 2009; e coa normativa nacional de
desenvolvemento.
2. En aplicación do artigo 63.7 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do
14 de xullo de 2009, estes viños poderán empregar os termos «viño varietal» completado
co nome «España» e o nome ou nomes da variedade ou variedades de uva de vinificación
que se empregasen na súa elaboración.
Articulo 14. Procedemento de control da veracidade das indicacións da variedade de
uva de vinificación ou a anada nos viños varietais.
1. En cumprimento do artigo 118 septvicies, número 2, alínea a), do Regulamento
(CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, establécese que os viños
varietais se deberán someter a un procedemento de certificación, aprobación e control
que cada comunidade autónoma deberá regular e pór en aplicación para os producidos
no seu territorio.
2. Os procedementos de certificación, aprobación e control deberán cumprir as
normas específicas establecidas no artigo 63 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da
Comisión, do 14 de xullo de 2009, incluíndo:
a) A designación da autoridade ou autoridades competentes.
b) Garantir a certificación do viño en calquera fase da produción, mesmo durante o
seu envasamento, pola autoridade competente ou, se for o caso, por un ou varios
organismos de control.
c) A determinación do método de control seleccionado, que poderá ser aleatorio, por
mostraxe ou sistemático.
d) Os requisitos de autorización dos produtores.
3. En aplicación do segundo parágrafo do artigo 63.3 do Regulamento (CE) n.º
607/2009 da Comisión, do 14 de xullo de 2009, as comunidades autónomas poderán
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decidir que o procedemento de certificación inclúa a realización de exames organolépticos
ou analíticos.
Artigo 15.

Variedades excluídas.

En aplicación do disposto no artigo 118 septvicies, número 2, alínea b), do
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, as variedades
excluídas de seren empregadas na etiquetaxe dos viños sen denominación de orixe ou
indicación xeográfica protexidas figuran no anexo II.
CAPÍTULO IV
Normas aplicables aos viños con denominación de orixe protexida ou
con indicación xeográfica protexida
Artigo 16.

Lugar dos nomes xeográficos na etiquetaxe.

Na etiquetaxe dos viños con denominación de orixe ou con indicación xeográfica
protexidas deberá figurar inmediatamente próximo a esas indicacións ou ao termo
tradicional que as substitúa (de acordo co disposto no artigo 118 sexvicies número 3,
alínea a), do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007), o
nome xeográfico correspondente.
Artigo 17. Mencións relativas ao modo de obtención ou aos métodos de elaboración de
viños con denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas.
En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, establécense as mencións relativas ao modo de obtención ou aos
métodos de elaboración, para os viños designados con denominación de orixe ou
indicación xeográfica protexidas, que figuran no anexo III, sen prexuízo de que as
administracións competentes poidan sinalar requisitos complementarios para estas ou
regular outras novas.
Artigo 18. Mencións relativas á fermentación ou envellecemento do viño con
denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida en recipientes de madeira.
1. De acordo co artigo 66.2 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, ademais das indicacións que figuran no anexo XVI do citado
regulamento, para indicar que o viño con denominación de orixe ou indicación xeográfica
protexidas foi fermentado, criado ou envellecido en recipientes de madeira poderanse
utilizar tamén:
a) Os termos tradicionais «nobre» e «anello» recollidos, para España, na base de
datos electrónica E-Bacchus da Unión Europea.
b) «Barrica» e «carballo» sempre que cumpran as condicións sinaladas no anexo III
do presente real decreto.
As indicacións «nobre», «anello» e «carballo» soamente se poderán empregar cando
o recipiente sexa de madeira de carballo, mentres que «barrica» se poderá empregar
cando o recipiente sexa de calquera especie de madeira.
2. Estas mencións non se poderán utilizar para designar viños elaborados con
axuda de anacos de madeira de carballo, mesmo que se empregasen tamén neses
procesos recipientes de madeira de carballo ou doutras especies.
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Artigo 19. Condicións de utilización de termos que fan referencia a unha explotación
vitícola.
1. En aplicación do artigo 57.1.c) do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión,
do 14 de xullo de 2009, poderase regular o uso dos termos que fan referencia a unha
explotación vitícola, para a súa inclusión no anexo IV.
2. As administracións competentes comunicarán ao Ministerio de Medio Ambiente, e
Medio Rural e Mariño as actuacións desenvolvidas de acordo co presente artigo, para
que este as incorpore ao sinalado anexo IV, e ao anexo XIII do Regulamento (CE) n.º
607/2009 da Comisión, do 14 de xullo de 2009.
Artigo 20. Indicación do contido en azucre nos viños de licor con denominación de orixe
ou indicación xeográfica protexida.
En desenvolvemento do artigo 64.4 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión,
do 14 de xullo de 2009, os viños de licor con denominación de orixe ou indicación
xeográfica protexidas quedan exceptuados de usar as mencións relativas á indicación do
contido en azucre conforme os requisitos que se sinalan e definen na parte B do anexo
XIV dese regulamento e ateranse, canto ao uso de tales indicacións, ao disposto ao
respecto nos seus respectivos pregos de condicións.
Artigo 21.

Termos tradicionais.

1. En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do
14 de xullo de 2009, os termos tradicionais a que se refire a alínea a) do número 1 do
artigo 118 duovicies do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro
de 2007, que, para España, se inclúen na base de datos electrónica E-Bacchus da Unión
Europea, indicaranse nas etiquetas con caracteres cuxas dimensións non superen os que
indiquen o nome xeográfico.
2. Igualmente, os termos tradicionais «crianza», «reserva» e «gran reserva»
indicaranse en caracteres de tamaño igual ou inferior ao dos utilizados no nome
xeográfico.
Artigo 22. Unidades xeográficas maiores que a zona abranguida por unha denominación
de orixe ou indicación xeográfica protexida.
1. En aplicación do artigo 67 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, as administracións competentes poderán autorizar o emprego, para os
viños con denominación de orixe ou con indicación xeográfica protexidas, do nome dunha
determinada unidade xeográfica maior que a correspondente á súa zona de produción, a
fin de precisar a localización desta.
O nome da unidade xeográfica maior que abranga a denominación de orixe ou
indicación xeográfica protexidas deberá incluír estas últimas na súa totalidade.
2. Esta indicación figurará na etiqueta do correspondente viño con denominación de
orixe ou indicación xeográfica protexidas, cun tamaño de letra igual ou inferior ao do
nome destas.
3. As administracións competentes comunicarán ao Ministerio de Medio Ambiente, e
Medio Rural e Mariño as actuacións desenvolvidas de acordo co presente artigo, para
que este as incorpore ao anexo V.
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CAPÍTULO V

Normas específicas aplicables aos viños con denominación de orixe
protexida
Artigo 23. Indicación obrigatoria do ano da colleita xunto con termos tradicionais de
envellecemento.
En aplicación do artigo 70.3 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, será obrigatoria a indicación do ano da colleita na etiquetaxe dos viños
incluídos na categoría 1 do anexo XI ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello,
do 22 de outubro de 2007, con denominación de orixe protexida, acompañando os termos
tradicionais «crianza», «reserva» ou «gran reserva».
Artigo 24. Mencións relativas ao envellecemento do viño con denominación de orixe
protexida en recipientes de madeira.
1. De acordo co artigo 66.2 do Regulamento (CE) n.º 607/2009 da Comisión, do 14
de xullo de 2009, para indicar que o viño con denominación de orixe protexida foi criado
ou envellecido en barrica de madeira de carballo, ademais das indicacións que figuran no
anexo XVI do citado regulamento, poderanse utilizar os termos tradicións «crianza»,
«reserva» e «gran reserva» recollidos, para España, na base de datos electrónica
E-Bacchus da Unión Europea.
2. Estas mencións non se poderán utilizar para designar viños elaborados con
axuda de anacos de madeira de carballo, aínda que se empregasen tamén neses
procesos barricas de madeira de carballo.
Disposición adicional única.

Cláusula de recoñecemento mutuo.

Os requisitos da presente regulamentación non se aplicarán aos produtos legalmente
fabricados ou comercializados de acordo con outras especificacións, nos outros Estados
membros da Unión Europea, nin aos produtos orixinarios dos países da Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC), partes contratantes no Acordo do Espazo Económico
Europeo (EEE), nin aos Estados que teñan un acordo de asociación alfandegueira coa
Unión Europea.
Disposición transitoria única.
Os produtos a que se refire o artigo 2 deste decreto postos en circulación antes da
súa entrada en vigor e que cumprían a normativa preexistente, poderán ser
comercializados até o esgotamento das existencias.
As etiquetas e os envases que conteñan mencións impresas conforme a normativa
vixente antes da entrada en vigor deste real decreto poderán ser utilizados durante os 12
meses seguintes á data da citada entrada en vigor.
Disposición derrogatoria única.

Derrogación normativa.

1. Queda derrogado o Real decreto 1127/2003, do 5 de setembro, polo que se
desenvolve o Regulamento (CE) n.º 753/2002 da Comisión, do 29 de abril de 2002, que
fixa determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do
Consello, no que respecta á designación, denominación, presentación e protección de
determinados produtos vitivinícolas.
2. Así mesmo, quedan derrogados os artigos 3 e 4 da Orde do 20 de maio de 1994
pola que se ditan normas de desenvolvemento do Real decreto 323/1994, do 25 de
febreiro, sobre os documentos que acompañan o transporte de produtos vitivinícolas e os
rexistros que se deben levar no sector vitivinícola.
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Título competencial.

Este real decreto promúlgase ao abeiro do previsto no artigo 149.1.13.ª da
Constitución, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva sobre bases e coordinación
da planificación xeral da actividade económica.
Disposición derradeira segunda.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor aos quince días da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 7 de outubro de 2011.
JUAN CARLOS R.
A ministra de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANEXO I
Mencións relativas a unha cor particular do viño (artigo 12)
«Branco».
«Branco de uva branca».
«Branco de uva tinta».
«Rosado».
«Clarete».
«Tinto».
ANEXO II
Variedades excluídas de acordo co artigo 15
Albariño.
ANEXO III
Condicións de utilización de mencións relativas ao modo de obtención
ou aos métodos de elaboración de viños con denominación de orixe
ou indicación xeográfica protexidas (artigo 17)
«Maceración carbónica». Aplicable aos viños en cuxo proceso de fermentación se
seguiu este método.
«Dry». Aplicable aos viños de licor con denominación de orixe protexida, cun contido
en azucres non superior a 45 gr/l e que cumpran os requisitos establecidos nos seus
respectivos pregos de condicións.
«Pale dry». Aplicable aos viños de licor con denominación de orixe protexida cun
contido en azucres inferior a 45 gr/l e que cumpran os requisitos establecidos nos seus
respectivos pregos de condicións.
«Pale Cream». Aplicable aos viños de licor con denominación de orixe protexida cun
contido en azucres inferior a 115 gr/l e que cumpran os requisitos establecidos nos seus
respectivos pregos de condicións.
«Mistela». Aplicable aos viños de licor con denominación de orixe protexida aos cales
se refire a alínea 3.c), 4.º guión do anexo XI ter do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do
22 de outubro de 2007.
«Naturalmente doce». Aplicable aos viños con denominación de orixe protexida
elaborados sen aumento artificial da súa graduación e co alcohol procedente na súa
totalidade da fermentación, cun grao alcohólico volumétrico natural superior a 15 % vol. e
un grao alcohólico volumétrico adquirido non inferior a 13 % vol. E tamén aos viños con
indicación xeográfica protexida de uva sobremadurada.
«Vendima serodia». Aplicable aos viños con denominación de orixe ou indicación
xeográfica protexidas de uva sobremadurada.
«Vendima seleccionada». Aplicable aos viños con denominación de orixe ou
indicación xeográfica protexidas, para os cales a escolla da uva utilizada na súa
elaboración se realizou seguindo criterios ou normas especiais.
«Barrica». Aplicable aos viños con denominación de orixe ou indicación xeográfica
protexidas que fosen fermentados, criados ou envellecidos en recipientes de madeira.
Cando se empregue ou se faga referencia a este termo, deberase indicar nas informacións
relativas ao viño en cuestión o período de tempo, en meses ou anos, que permaneceu en
tales recipientes de madeira, cuxa capacidade máxima deberá ser de 600 litros. Non
obstante o anterior, poderase utilizar a indicación «fermentado en barrica» sempre que a
fermentación do viño tivese lugar nos recipientes citados, sen que sexa preciso indicar
neste caso o período de tempo de permanencia.
«Carballo». Aplicable aos viños con denominación de orixe ou indicación xeográfica
protexidas que fosen fermentados, criados ou envellecidos en recipientes de madeira de
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carballo. Cando se empregue ou se faga referencia a este termo, deberase indicar nas
informacións relativas ao viño en cuestión o período de tempo, en meses ou anos, que
permaneceu en recipientes de madeira desa especie, cuxa capacidade máxima deberá
ser de 600 litros.
ANEXO IV
Termos que fan referencia a unha explotación vitícola (artigo 19)
ANEXO V
Unidades xeográficas maiores que a zona que abrangue unha
denominación de orixe ou indicación xeográfica protexidas (artigo 22)
«Tenerife»: para as denominacións de orixe protexidas «Abona», «Valle de Güímar»,
«Valle de la Orotava», «Tacoronte-Acentejo» e «Ycoden-Daute-Isora» (Comunidade
Autónoma de Canarias).
«Mallorca»: para as denominacións de orixe protexidas «Binissalem» e «Pla i Levant»
(Comunidade Autónoma das Illes Balears).
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