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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

4217 Real decreto 288/2015, do 17 de abril, polo que se modifica o Real decreto 
1244/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o potencial de produción 
vitícola.

O Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, polo que se crea a organización común de mercados dos produtos 
agrarios e polo que se derrogan os regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) 
n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007, establece un novo réxime de plantacións de viñedo 
baseado en autorizacións a partir do 1 de xaneiro de 2016, que se aplicará ata o 31 de 
decembro de 2030.

Polo tanto, o réxime de dereitos de plantación de viñedo derrógase a partir do 31 de 
decembro de 2015, e considérase conveniente modificar o Real decreto 1244/2008, do 18 
de xullo, polo que se regula o potencial de produción vitícola, para ampliar ata o 1 de xuño 
de 2015 o prazo de presentación de solicitudes para as transferencias cuxa tramitación 
corresponde ao Ministerio de Agricultura Alimentación e Medio Ambiente, na última 
campaña en que se poden realizar transferencias, xa que a partir do 1 de xaneiro de 2016 
non estarán permitidas as transferencias de dereitos de plantación. Dado que se amplía o 
prazo, o que é máis beneficioso para os solicitantes, prevese a aplicación retroactiva desta 
modificación ao 1 de abril de 2015.

Na elaboración deste real decreto consultáronse as comunidades autónomas, así 
como as entidades representativas dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, 
coa aprobación previa do ministro de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 17 de abril de 2015,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1244/2008, do 18 de xullo, polo que se 
regula o potencial de produción vitícola.

O artigo 8 do Real decreto 1244/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o potencial 
de produción vitícola, substitúese polo seguinte:

«Artigo 8. Tramitación das transferencias e cesións de dereitos cuxa autorización 
corresponde ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

1. As solicitudes de transferencias de dereitos, dirixidas ao director xeral de 
Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, presentaranas, aqueles que pretendan adquirilos, ante o órgano 
competente da comunidade autónoma en que radique a parcela onde se vaia 
efectuar a plantación, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común, con anterioridade ao 1 de xuño de 2015, 
conforme un modelo que conteña, polo menos, os datos que figuran no anexo II, 
xunto coa seguinte documentación:

a) Certificado expedido pola comunidade autónoma desde a que cal se vaia 
transferir o dereito de replantación, en que se acredite a existencia dos dereitos de 
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replantación que se van transferir, e que será válido para a campaña na cal se 
solicita a transferencia dos dereitos de replantación.

b) Copia autenticada do contrato de compravenda, opción de compra ou 
calquera outro documento contractual que sirva de soporte á transferencia entre os 
viticultores cedente e adquirente.

Así mesmo, admitirase a presentación electrónica das solicitudes conforme o 
previsto na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
servizos públicos.

2. O órgano competente da comunidade autónoma remitirá á Dirección Xeral 
de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente todas as solicitudes presentadas durante a campaña, unha vez 
revisadas e recibida a totalidade da documentación referida no punto anterior, como 
máis tarde dentro do prazo dos 31 días hábiles despois da data de rexistro da 
solicitude. Para os efectos do cumprimento deste prazo terase en conta a data de 
rexistro de saída do oficio de remisión da comunidade autónoma.

3. A Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, logo de informe da comunidade 
autónoma da cal proceden os dereitos de replantación, de conformidade co disposto 
no artigo 83.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, ditará a resolución correspondente en que 
autorice ou denegue de forma motivada a transferencia solicitada, notificarállela aos 
solicitantes e remitiralles copia da resolución ás comunidades autónomas afectadas. 
Contra a resolución que se dite os interesados poderán interpor recurso de alzada 
ante o secretario xeral de Agricultura e Alimentación.

O prazo máximo para resolver e notificar aos interesados a resolución 
correspondente será de seis meses desde que a solicitude tivese entrada no rexistro 
do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.»

Disposición transitoria única. Aplicación retroactiva.

O disposto neste real decreto será de aplicación ás solicitudes de transferencias de 
dereitos que se presentasen desde o 1 de abril de 2015.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 17 de abril de 2015.

FELIPE R.

A ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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