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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

7339 Real decreto 313/2016, do 29 de xullo, polo que se modifican o Real decreto 
739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola, 
e o Real decreto 740/2015, do 31 de xullo, polo que se regula o potencial de 
produción vitícola, e se modifica o Real decreto 1079/2014, do 19 de 
decembro, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2014-2018 
ao sector vitivinícola.

Mediante o Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no 
sector vitivinícola, aprobouse a normativa básica en materia de declaracións obrigatorias 
do sector vitivinícola, necesaria para dotar dunha maior transparencia o sector vitivinícola 
e para dispor de mellores informacións do seu mercado, así como para o desenvolvemento 
do 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, e do 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.

Coa experiencia adquirida na súa aplicación, resulta preciso introducir modificacións 
nel para clarificar a información que deben conter as declaracións obrigatorias que realicen 
os produtores e almacenistas do sector vitivinícola. Ademais, simplifícase sen que por isto 
se perda información significativa, xa que se elimina a obrigación de presentar unha das 
tres declaracións anuais dos produtores de menos de 1.000 hl de produción media. Estes 
cambios non supoñen ningunha variación no contido esencial do citado real decreto que 
se modifica.

Por outro lado, mediante o Real decreto 740/2015, do 31 de xullo, polo que se regula 
o potencial de produción vitícola e se modifica o Real decreto 1079/2014, do 19 de 
decembro, para a aplicación das medidas do Programa de apoio 2014-2018 ao sector 
vitivinícola, estableceuse a normativa básica ao respecto, que contén o réxime de 
autorizacións de plantacións de viña, que inclúe as novas plantacións, as replantacións e 
a conversión de dereitos de plantación de viña en autorizacións. Especificamente, no 
artigo 11.5 clarificouse que a posibilidade de rexeitamento está ligada a que se conceda 
unha autorización por menos do 50% da superficie admisible total da súa solicitude, e non 
da solicitada, pois a redacción vixente inducía a confusión.

A regulación básica contida nesta disposición efectúase mediante real decreto, dado 
que se trata dunha materia de carácter marcadamente técnico, intimamente ligada ao 
desenvolvemento da normativa comunitaria.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas as comunidades autónomas, así 
como as entidades máis 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 
29 de xullo de 2016,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 183  Sábado 30 de xullo de 2016  Sec. I. Páx. 2

DISPOÑO:

Artigo primeiro. Modificación do Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre 
declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.

O Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector 
vitivinícola, queda modificado como segue:

Un. As letras b) e c) do artigo 2 quedan redactadas do seguinte modo:

«b) «Produtor»: calquera persoa física ou xurídica, ou agrupación de tales 
persoas, que producisen mosto ou viño da súa propiedade, directamente ou a través 
de terceiros, a partir de uva fresca, de mosto de uva, de mosto de uva parcialmente 
fermentado ou de viño novo en proceso de fermentación. Un produtor que tamén 
realice a actividade amparada pola letra c) do presente artigo será considerado 
exclusivamente produtor, sen prexuízo de ter que declarar a parte de viño ou mosto 
que corresponda á súa actividade como almacenista.

c) «Almacenista»: calquera persoa física ou xurídica, ou agrupación de tales 
persoas, propietarias de viño ou mosto que, non sendo produtores, o teñan 
almacenado, sempre que non se trate de:

1.º Consumidores privados.
2.º Retallistas, entendendo como tales as persoas que exerzan 

profesionalmente unha actividade económica lucrativa que implique a venda de viño 
en pequenas cantidades directamente ao consumidor, salvo os que utilicen adegas 
equipadas para o almacenamento e o envasado dos viños en grandes cantidades.

3.º Aquelas que compren e vendan exclusivamente viño ou mosto en 
recipientes envasados e etiquetados e provistos, ademais, dun dispositivo de peche 
irrecuperable.»

Dous. O número 2 do artigo 4 queda redactado do seguinte modo:

«2. No Reovi inscribiranse os produtores e almacenistas.

Todo produtor ou almacenista deberá solicitar a súa inscrición no Reovi á 
comunidade autónoma onde radique a súa sede social no momento de inicio da 
actividade. Así mesmo, toda nova instalación deberá tamén inscribirse no Reovi da 
comunidade autónoma en que radique a sede social do operador. As solicitudes 
deberanse realizar, como máis tarde, dentro do mes seguinte ao de inicio da 
actividade e achegaranse, ao menos, os datos recollidos no cadro A do anexo II.

De forma análoga, deberase comunicar a baixa, por cesamento definitivo da 
actividade do operador ou de peche da instalación; para isto concederase o mesmo 
período dun mes.

Toda modificación dos datos inscritos no Reovi, así como calquera outro erro 
que se detecte, deberá ser posto de manifesto polo operador á comunidade 
autónoma en que radique a súa sede social co fin de que o emende, como máis 
tarde dentro do mes seguinte a aquel en que se produciu a modificación ou a 
detección do erro.

As comunidades autónomas rexistrarán, mediante os procedementos 
informáticos establecidos para o efecto, todas as altas de operadores e instalacións, 
así como as baixas, as modificacións e os erros constatados.»

Tres. O artigo 5 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 5. Declaracións obrigatorias no Infovi.

1. Todos os produtores e almacenistas, salvo os recollidos no número 5, 
estarán obrigados a realizar as declaracións obrigatorias no Infovi.
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2. Os almacenistas e os produtores cuxa produción media de viño e mosto 
sexa maior ou igual a 1.000 hl deberán presentar mensualmente unha declaración 
de viño e mosto por instalación, como máis tarde o día vinte de cada mes, segundo 
o contido do modelo do anexo III a.

3. Os produtores con produción media de viño e mosto inferior a 1.000 hl 
deberán realizar unha declaración por instalación nos meses de decembro e agosto, 
como máis tarde o día vinte deses meses, segundo o contido do modelo do anexo 
III b.

4. Para os efectos dos números 2 e 3, a produción media de viño e mosto será 
calculada como a media da produción declarada para o conxunto das súas 
instalacións nas catro campañas anteriores á campaña obxecto de declaración, 
conforme o establecido na normativa en vigor no momento da declaración e os 
datos recollidos na aplicación informática existente no Infovi nas epígrafes 
«Declaración de produción de viño respecto á colleita da campaña en curso» e 
«Declaración de produción de mosto respecto á colleita da campaña en curso», que 
se recollen nela. En caso de que un produtor non producise nalgunha ou nalgunhas 
das catro campañas anteriores, tomaranse as campañas en que produciu realmente.

Cando un produtor inicie a actividade no momento da súa inscrición no Reovi 
segundo o número 2 do artigo 4, deberá comunicar a súa produción de viño e mosto 
estimada para os efectos do cumprimento dos números 2 ou 3 do presente artigo.

5. Non estarán obrigados a declarar os seguintes produtores:

a) Os produtores que son colleiteiros exentos da presentación da declaración 
de colleita, por cumpriren as condicións establecidas nos supostos a) ou b) do 
número 1 do artigo 3 do presente real decreto.

b) Os produtores que obteñan nas súas instalacións, mediante vinificación de 
produtos comprados, unha cantidade de viño inferior a 10 hectolitros (1.000 litros) 
non destinada á comercialización.

c) Os socios ou membros dunha adega cooperativa suxeita á obrigación de 
presentar unha declaración que entreguen toda a súa produción á dita adega 
cooperativa. Poderán, non obstante, reservar unha cantidade de viño inferior a 10 
hectolitros (1.000 litros) para obter mediante vinificación destinada ao seu consumo.

6. As declaracións a que se fai referencia nos números 2 e 3 realizaranse 
directamente a través da aplicación informática existente para o efecto para as 
declaracións no Infovi, mesmo no caso en que os datos sexan todos cero. Os 
criterios para unha adecuada formalización das declaracións serán os existentes en 
cada momento na citada aplicación informática, sempre tendo en conta que se trata 
de directrices complementarias meramente indicativas e non obrigatorias.

7. Aos datos existentes no Sistema de información de mercados do sector 
vitivinícola só poderán ter acceso o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, as comunidades autónomas para as instalacións establecidas no seu 
ámbito territorial, e os declarantes para os seus propios datos.

8. Ademais, os datos poderán ser utilizados para solicitar a información 
necesaria para a elaboración, o seguimento e o control de extensións de norma no 
sector do viño realizadas segundo o disposto na Lei 38/1994, do 30 de decembro, 
reguladora das organizacións interprofesionais agroalimentarias, e na súa normativa 
de desenvolvemento.

9. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente porá á 
disposición do conxunto do sector vitivinícola a información extraída deste sistema 
de forma agregada.

10. Toda a información a que se teña acceso será confidencial, e para o 
tratamento dos datos persoais aplicarase a Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal.»
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Catro. O número 2 do artigo 6 queda redactado do seguinte modo:

«2. Os produtores recollidos nos números 2 e 3 do artigo 5 deberán, ademais, 
cubrir nos soportes que as comunidades autónomas dispoñan para o efecto a 
información do anexo IVa e IVb, relativa aos datos dos provedores e aos xustificantes 
de compravenda de produtos.

A información destes anexos deberase presentar entre o 30 de novembro e o 10 
de decembro de cada ano ante o órgano competente da comunidade autónoma 
onde radique a instalación, directamente ou a través de calquera dos medios 
previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.»

Cinco. A disposición adicional segunda queda sen contido.
Seis. O anexo III substitúese polo seguinte:
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«ANEXO III

ANEXO III a

Periodicidade mensual

Entrada de uva para transformación Tinta Branca

  kg   

1. DECLARACIÓN DE VIÑO

Tinto/Rosado Branco

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

A. Existencias iniciais de viño     

Tinto/Rosado Branco

B. Produción total de viño

B.1. Viño elaborado terminado e viño novo aínda en 
fermentación

  

B.2. Viño elaborado na campaña procedente de mosto 
doutra campaña

  

Tinto/Rosado Branco

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

C. Entradas 
de viño

C.1. De España     

C.2. Do resto da UE     

C.3. Importacións de países terceiros     

D. Saídas 
de viño

D.1. Interiores     

 D.1.1. Viño     

 D.1.2. Destilación     

 D.1.3. Vinagraría     

D.2. Ao mercado exterior:     

 D.2.1. Ao resto da UE     

 D.2.2. A países terceiros     

D.3. Operacións propias     

E. Axustes     

F. Existencias finais     

G. Envasado na propia adega     
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Cadros H, I, J, K xunto coas declaracións que se realizan en decembro, abril e agosto

H. Declaración de produción de viño respecto á colleita da campaña en curso

Produción (hl) Superficie de viña en 
produción (ha)Tinto/Rosado Branco

DOP    

IXP    

Varietais sen IX    

Sen IX    

I. Declaración de produción de viño elaborado a partir de mosto doutras campañas

Tinto/Rosado Branco Total (hl)

DOP    

IXP    

Varietais sen IX    

Sen IX    

J. Declaración de existencias de viño

Tinto/Rosado Branco

Graneis Envasados 
(calquera tamaño) Graneis

Envasados 
(calquera 
tamaño)

DOP     

IXP     

Varietais sen IX     

Sen IX     
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K. Declaración de saídas de viño desagregado por categorías

Saídas de viño (hl) desde 
inicio de campaña

Tinto/Rosado Branco

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

DOP

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

IXP

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

Varietais sen IX

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

Sen IX

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

Observacións
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2. DECLARACIÓN DE MOSTO

Periodicidade mensual

Mosto sen concentrar Mosto 
concentrado

Mosto 
concentrado 
rectificado

Mosto 
parcialmente 
fermentadoTinto/Rosado Branco

a. Existencias iniciais mosto      

b. Mosto elaborado      

c. Entradas

c.1. De España      

c.2. Do resto da UE      

c.3. Importacións países terceiros      

d. Saídas

d.1. Interiores      

d.2. Ao mercado exterior:      

 d.2.1. Ao resto da UE     

 d.2.2. A países terceiros      

d.3. Operacións propias      

 

e. Axustes      

 

f. Existencias finais mosto      

Cadros g, h xunto coas declaracións que se realizan en decembro, abril e agosto

g. Declaración de produción de mosto respecto á colleita da campaña en curso

Mosto sen concentrar
Total (hl) Superficie de viña en 

produción (ha)
Rendemento 

(hl/ha)Tinto/Rosado Branco

DOP      

IXP      

Varietais sen IX      

Sen IX      
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Mosto 
concentrado

Mosto 
concentrado 
rectificado

Mosto 
parcialmente 
fermentado

Produción    

Superficie de viña en produción (ha)    

Rendemento (hl/ha)    

h. Declaración de existencias de mosto

Mosto sen concentrar Mosto 
concentrado

Mosto 
concentrado 
rectificado

Mosto 
parcialmente 
fermentadoTinto/Rosado Branco

Existencias (hl)      

Observacións:
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ANEXO III b

Meses de decembro e agosto

Entrada de uva para transformación Tinta Branca

  kg   

1. DECLARACIÓN DE VIÑO

H. Declaración de produción de viño respecto á colleita da campaña en curso

Produción (hl) Superficie de 
viña en 

produción (ha)Tinto/Rosado Branco

DOP    

IXP    

Varietais sen IX    

Sen IX    

I. Declaración de produción de viño elaborado a partir de mosto doutras campañas

Tinto/Rosado Branco Total (hl)

DOP    

IXP    

Varietais sen IX    

Sen IX    

J. Declaración de existencias de viño

Tinto / Rosado Branco

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

Graneis
Envasados 
(calquera
tamaño)

DOP     

IXP     

Varietais sen IX     

Sen IX     
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K. Declaración de saídas de viño desagregado por categorías

Saídas de viño (hl) desde 
inicio de campaña

Tinto/Rosado Branco

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

Graneis
Envasados 
(calquera 
tamaño)

DOP

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

IXP

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

Varietais sen IX

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     

Sen IX

Interiores     

Mercado UE     

Países terceiros     
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2. DECLARACIÓN DE MOSTO

g. Declaración de produción de mosto respecto á colleita da campaña en curso

Mosto sen concentrar

Total (hl)

Superficie de 
viña en 

produción 
(ha)

Rendemento 
(hl/ha)Tinto/Rosado Branco

DOP      

IXP      

Varietais sen IX      

Sen IX      

Mosto 
concentrado

Mosto 
concentrado 
rectificado

Mosto 
parcialmente 
fermentado

Produción    

Superficie de viña en produción (ha)    

Rendemento (hl/ha)    

h. Declaración de existencias de mosto

Mosto sen concentrar Mosto 
concentrado

Mosto 
concentrado 
rectificado

Mosto 
parcialmente 
fermentadoTinto/Rosado Branco

Existencias (hl)      

Observacións:
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Artigo segundo. Modificación do Real decreto 740/2015, do 31 de xullo, polo que se 
regula o potencial vitícola e se modifica o Real decreto 1079/2014, do 19 de decembro, 
para a aplicación das medidas do Programa de apoio 2014-2018 ao sector vitivinícola.

O Real decreto 740/2015, do 31 de xullo, polo que se regula o potencial vitícola e se 
modifica o Real decreto 1079/2014, do 19 de decembro, para a aplicación das medidas do 
Programa de apoio 2014-2018 ao sector vitivinícola, queda modificado como segue:

Un. O número 2 do artigo 4 substitúese polo seguinte:

«2. As autorizacións de plantación concedidas en virtude do presente real 
decreto entenderanse sen prexuízo do debido cumprimento, para o exercicio da 
plantación, do resto de normativa aplicable, en especial en materia vitivinícola, 
ambiental, de sanidade vexetal e de plantas de viveiro.»

Dous. O número 3 do artigo 7 substitúese polo seguinte:

«3. As recomendacións, acompañadas da documentación a que se refire o 
número 2, deberán conter a información mínima indicada no anexo IA e IB.1) e 
remitiranse, antes do 1 de novembro do ano anterior a aquel en que se pretenda 
que produzan efectos nas autorizacións concedidas, ao Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente, para que este as valore e decida.»

Tres. O artigo 8 queda modificado como segue:

a) O parágrafo primeiro do número 1 substitúese polo seguinte:

«1. Para que unha solicitude sexa considerada admisible, o solicitante terá á 
súa disposición, por calquera réxime de tenza previsto no ordenamento xurídico, a 
superficie agraria para a cal solicita a autorización na comunidade autónoma que se 
vai plantar, desde o momento en que presenta a solicitude até o momento da 
comunicación da plantación que se debe realizar, de acordo co establecido no 
número 7 do artigo 11. A autoridade competente verificará a dita circunstancia, ao 
menos, no momento da presentación da solicitude e no momento da mencionada 
comunicación da plantación.»

b) O número 2 substitúese polo seguinte:

«2. Para a comprobación deste criterio de admisibilidade, as comunidades 
autónomas terán en conta o Rexistro Xeral da Produción Agrícola regulado polo 
Real decreto 9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de 
aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene na produción primaria 
agrícola, ou calquera dos rexistros que as autoridades competentes teñan dispostos 
de acordo co artigo 6 do Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 29 de abril de 2004, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, e 
en calquera outro rexistro que teñan disposto no cal poida ser comprobado este 
requisito. En casos debidamente xustificados, en especial cando se constate máis 
dun solicitante sobre a mesma parcela, poderase ter en conta outra documentación 
que verifique que o solicitante da autorización cumpre co criterio.»

Catro. Os parágrafos cuarto, quinto e sexto da alínea a) do artigo 10 modifícanse da 
seguinte forma:

«Para a comprobación da condición do solicitante como xefe de explotación, 
deberase verificar que no momento de apertura do prazo de solicitudes o solicitante 
é quen está asumindo o risco empresarial da súa explotación.

Considerarase que unha persoa xurídica, independentemente da súa forma 
xurídica, cumpre este criterio de prioridade se reúne algunha das condicións 
establecidas nos puntos 1) e 2) da epígrafe A do anexo II do Regulamento delegado 
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(UE) n.º 2015/560 da Comisión. Para estes efectos entenderase que un solicitante 
novo viticultor exerce o control efectivo sobre a persoa xurídica cando teña 
potestade de decisión dentro da dita persoa xurídica, o que exixe que a súa 
participación no capital social da persoa xurídica sexa máis da metade do capital 
social total desta e que posúa máis da metade dos dereitos de voto dentro dela.

En virtude do punto 3) da epígrafe A do anexo II do Regulamento delegado (UE) 
n.º 2015/560 da Comisión, o solicitante, xa sexa persoa física ou xurídica, deberase 
comprometer, durante un período de cinco anos desde a plantación da viña, a non 
vender nin arrendar a nova plantación a outra persoa física ou xurídica. Ademais, se 
é persoa xurídica deberase comprometer, durante un prazo de cinco anos desde a 
plantación da viña, a non transferir a outra persoa ou a outras persoas o exercicio 
do control efectivo e a longo prazo da explotación, en canto ás decisións relativas á 
xestión, aos beneficios e aos riscos financeiros, a non ser que esa persoa ou 
persoas reúnan as condicións dos puntos 1) e 2) da dita epígrafe que eran de 
aplicación no momento da concesión de autorizacións.»

Cinco. O artigo 11 queda modificado como segue:

a) O parágrafo segundo do número 1 do artigo 11 substitúese polo seguinte:

«Ás solicitudes cunha mesma puntuación, para cuxo conxunto non houbese 
suficiente superficie dispoñible para satisfacer a superficie solicitada, repartiráselles 
a superficie dispoñible a pro rata, tal e como está definido na epígrafe A do anexo I 
do Regulamento de execución (UE) n.º 2015/561 da Comisión.»

b) Os números 5 e 7 do mesmo artigo quedan redactados como segue:

«5. Os solicitantes aos cales se conceda unha autorización por menos do 50% 
da superficie admisible total da súa solicitude poderana rexeitar na súa totalidade no 
mes seguinte á data da notificación da resolución.»

«7. Unha vez executada a plantación de viña, o solicitante deberá comunicala 
á autoridade competente no prazo que estableza a comunidade autónoma en que 
se realizou a plantación, e sempre antes da caducidade da autorización.»

Seis. O número 1 do artigo 13 substitúese polo seguinte:

«1. Os viticultores que pretendan arrincar unha superficie de viña deberán 
presentar unha solicitude ante a autoridade competente da comunidade autónoma 
onde estea situada a superficie de viña que se vaia arrincar, inscrita no Rexistro 
Vitícola ao seu nome no momento da presentación da solicitude, no prazo que 
determine cada comunidade autónoma. A solicitude poderase presentar 
directamente ou a través de calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro. Así mesmo, admitirase a presentación electrónica das 
solicitudes, conforme o previsto na Lei 11/2007, do 22 de xuño.»

Sete. O número 4 do artigo 14 substitúese polo seguinte:

«4. O solicitante terá á súa disposición, por calquera réxime de tenza previsto 
no ordenamento xurídico, a superficie agraria para a cal solicita a autorización de 
replantación, desde o momento en que presenta a solicitude até o momento da 
comunicación da plantación que se debe realizar de acordo ao establecido no 
número 5 do artigo 18. A autoridade competente verificará a dita circunstancia, ao 
menos, no momento da presentación da solicitude e no momento da mencionada 
comunicación da plantación. Para os efectos do cumprimento do presente número, 
terase en conta o establecido no segundo parágrafo do número 1 e número 2 do 
artigo 8.»
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Oito. O terceiro número do artigo 16 substitúese polo seguinte:

«3. En virtude do segundo parágrafo do artigo 4 do Regulamento delegado 
(UE) n.º 2015/560, da Comisión, o compromiso a que se fai referencia na alínea b) 
sobre non utilizar nin comercializar as uvas producidas para elaborar viños con 
denominación de orixe protexida ou indicación xeográfica protexida, e non arrincar 
e replantar vides coa intención de facer que a superficie replantada poida optar á 
produción de viños coa denominación de orixe protexida específica ou indicación 
xeográfica protexida, manterase mentres estea vixente o réxime de autorizacións de 
viña.»

Nove. O número 3 do artigo 17 queda redactado da seguinte forma:

«3. As recomendacións deberán conter a información mínima indicada no 
anexo IB.2) e remitiranse, acompañadas da documentación a que se refire o número 
anterior, antes do 1 de novembro do ano anterior a aquel en que se pretenda que 
produzan efectos, ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, para 
que este as valore e decida.»

Dez. O número 5 do artigo 18 substitúese polo seguinte:

«5. Unha vez executada a plantación de viña, o solicitante deberá comunicala 
á autoridade competente no prazo que estableza a comunidade autónoma en que 
se realizou a plantación, e sempre antes da caducidade da autorización.»

Once. O número 3 do artigo 20 queda redactado da seguinte maneira:

«3. O solicitante terá á súa disposición, por calquera réxime de tenza previsto 
no ordenamento xurídico, a superficie agraria para a cal solicita a autorización de 
conversión, desde o momento en que presenta a solicitude até o momento da 
comunicación da plantación, que se debe realizar de acordo co establecido no 
número 5 do artigo 21. A autoridade competente verificará a dita circunstancia, ao 
menos, no momento da presentación da solicitude e no momento da mencionada 
comunicación da plantación. Para os efectos do cumprimento do presente número, 
terase en conta o establecido no segundo parágrafo do número 1 e no número 2 do 
artigo 8.»

Doce. O número 5 do artigo 21 substitúese polo seguinte:

«5. Unha vez executada a plantación de viña, o solicitante deberá comunicala 
á autoridade competente no prazo que estableza a comunidade autónoma en que 
se realizou a plantación e sempre antes da caducidade da autorización.»

Trece. O título da sección 4.ª modifícase como segue:

«Sección 4.ª Disposicións comúns ao réxime de autorizacións de plantacións de viña»

Catorce. O número 4 do artigo 22 substitúese polo seguinte:

«4. No caso de que a solicitude sexa para modificar a localización dunha 
autorización concedida para unha nova plantación en virtude da sección 1.ª, a nova 
superficie non poderá estar localizada nunha zona en que se aplicasen limitacións 
no ano en que se solicitase a modificación, e se alcanzase o límite máximo, mentres 
que a superficie inicial estaba situada fóra desa zona.

No caso de que a solicitude sexa para modificar a localización dunha 
autorización concedida para replantación ou por conversión dun dereito de 
plantación, e a nova superficie estea localizada nunha zona en que se aplican 
restricións no ano da solicitude da modificación, a autorización concedida quedará 
sometida ás mesmas restricións.»
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Quince. Engádese un novo número 3 no artigo 25, co seguinte contido:

«3. Sen prexuízo do anterior, as comunidades autónomas prestarán especial 
atención á hora de realizar os controis, co fin de evitar que os solicitantes eludan os 
criterios de prioridade ou de admisibilidade ou creen de maneira artificial as 
condicións e os requisitos previstos en cada caso no capítulo II deste real decreto.»

Dezaseis. O segundo e terceiro parágrafos do artigo 27 quedan redactados da 
seguinte maneira:

«As ditas sancións non se aplicarán nos casos fixados no artigo 64, número 2, 
letras a) a d), ambas incluídas, do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento 
Europeo e do Consello, nin cando o que non se utilizase durante o seu período de 
validez sexa inferior a un 10% até un máximo de 0,2 hectáreas.

Os produtores que incumpran o compromiso do número 3 do artigo 16 incorrerán 
nunha infracción considerada grave, segundo o previsto no artigo 39.1.l) da Lei 
24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño. Os produtores que incumpran o 
compromiso da letra a) do artigo 10 incorrerán nunha infracción considerada leve, 
segundo o previsto no artigo 38.1.m) da Lei 24/2003, do 10 de xullo, e estarán 
suxeitos ao réxime de sancións previsto no artigo 42 da dita lei.»

Dezasete. O artigo 29 substitúese polo seguinte:

«1. As variedades do xénero Vitis destinadas á produción de uva de vinificación 
e á obtención de material de produción vexetativa da vide clasificaranse nas 
seguintes categorías:

a) Variedades de uva de vinificación autorizadas, aquelas que pertenzan á 
especie Vitis vinifera (L) e que, ao seren sometidas á avaliación previa a que se fai 
referencia no artigo 30, o resultado da dita proba demostre unha aptitude 
satisfactoria e da cal se obteña, como mínimo, un viño con calidade cabal e 
comercial.

Ademais, poderanse clasificar as variedades de uva de vinificación que non 
correspondan aos criterios recollidos no parágrafo anterior, pero que se xustifique 
debidamente a súa antigüidade, interese e adaptación local e que cumpran algún 
dos seguintes requisitos:

1.º Que pertenzan á especie Vitis vinifera (L).
2.º Que pertenzan a un cruzamento entre a especie Vitis vinifera (L) e outra do 

xénero Vitis.

b) Variedades portaenxertos recomendadas: aquelas que se cultiven para 
obter material de multiplicación da vide que, ao ser sometido á avaliación previa a 
que se fai referencia no artigo 30, se demostre que posúen aptitudes culturais 
satisfactorias.

2. Todas as variedades clasificadas deberán estar inscritas no Rexistro de 
Variedades Comerciais de Vide para España ou no Catálogo común de variedades 
de vide.»

Dezaoito. O artigo 31 substitúese polo seguinte:

«Para cada unha das variedades incluídas na clasificación de variedades de uva 
de vinificación engadiranse, en caso de telas, as sinonimias que correspondan, 
sempre que estean recollidas no Rexistro de Variedades Comerciais de Vide en 
España ou no Catálogo común de variedades de vide.»
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Dezanove. A disposición transitoria segunda e a disposición transitoria terceira 
quedan sen contido.

Vinte. Os anexos II, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XIV e XIX substitúense polos contidos no 
anexo deste real decreto.

Vinte e un. Nos anexos IX e X, as referencias á data 15 de outubro entenderanse 
substituídas por 1 de outubro.

Vinte e dous. Nos anexos XII e XIII, as referencias á data 15 de setembro 
entenderanse substituídas por 1 de outubro.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día 1 de agosto de 2016.

Dado en Madrid o 29 de xullo de 2016.

FELIPE R.

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

«ANEXO I

Anexo IA

Información mínima das recomendacións da organización interprofesional do viño 
sobre a limitación de autorizacións de nova plantación a nivel nacional (artigo 7.3)

a) Organización profesional propoñente, representatividade a nivel nacional e 
importancia no sector.

b) Acordo adoptado polo órgano decisorio da organización, xustificado 
mediante certificado asinado polo representante legal da organización con data 
anterior ao 1 de novembro do ano en que se presente a recomendación.

c) Recomendación proposta: porcentaxe que se recomenda conceder para 
autorizacións de novas plantacións para todo o territorio nacional, que deberá ser 
superior ao 0% e como máximo do 1%.

d) Xustificación da recomendación. Estudo que xustifique a limitación polo 
motivo recollido no artigo 63.3.a) do Regulamento 1308/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello.

Anexo IB

1) Información mínima das recomendacións das organizacións profesionais 
sobre a limitación de autorizacións para novas plantacións no ámbito dunha DOP ou 
IXP (artigo 6.2).

a) Organización/s profesional/is propoñente/s, representatividade na zona 
xeográfica en cuestión e importancia no sector.

b) Acordo adoptado polo órgano decisorio da organización, entre as partes 
representativas relevantes da zona xeográfica de que se trate, sobre a limitación de 
concesión de autorizacións de nova plantación, xustificado mediante certificado 
asinado polo representante legal da organización con data anterior ao 1 de 
novembro do ano en que se presente a recomendación.

c) Zona xeográfica en que se aplicaría a recomendación de limitar a concesión 
de autorizacións de novas plantacións.

d) Período de aplicación da recomendación.
e) Estudo que xustifique a recomendación de limitar a concesión de 

autorizacións de nova plantación con base nos motivos recollidos no artigo 63.3 do 
Regulamento 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

f) Superficie máxima (ha) para a concesión de autorizacións de novas 
plantacións e xustificación da superficie proposta.

2) En caso de que a organización profesional propoña unha limitación de 
autorizacións para novas plantacións no ámbito dunha DOP ou IXP segundo o 
punto 1), información mínima das recomendacións das organizacións profesionais 
sobre restricións ás autorizacións para replantación e autorizacións por conversión 
dun dereito de plantación (artigos 17.3 e 21.4).

a) Acordo adoptado polo órgano decisorio da organización, entre as partes 
representativas relevantes da zona xeográfica de que se trate, sobre a restrición de 
autorizacións para replantación, restricións ás autorizacións por conversión dun 
dereito de plantación, xustificado mediante certificado asinado polo representante 
legal da organización con data anterior ao 1 de novembro do ano en que se presente 
a recomendación.
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b) Zona xeográfica en que se aplicaría a recomendación de restrinxir as 
autorizacións de replantación e as autorizacións por conversión dun dereito de 
plantación.

c) Período de aplicación da recomendación.
d) Estudo que xustifique a recomendación.»
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ANEXO II

Información que debe conter a solicitude para a concesión de autorización para nova plantación de viñas

Nº de expediente: 

1. Datos do solicitante

Nome e apelidos ou razón social:  

Domicilio:  

Localidade: Código postal:  

NIF:  

Teléfono/correo electrónico:    

2. Datos da super cie que se vai plantar:

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto Sixpac Super cie (ha)

       

       

       

Super cie total solicitada (ha):

3. Declara que cumpre cos seguintes criterios de prioridade:

 a) Mozo novo viticultor   

 

4. Documento acreditativo do xefe de explotación para veri cación do cumprimento do criterio a)

5. Solicitude:  

Solicito que me sexa concedida a autorización para nova plantación de viñas conforme o indicado no número 2 desta solicitude.

………………………. o ….. de ……………………..de ……………… 

O SOLICITANTE

Sinatura:

SR./SRA.… (O TITULAR DO ÓRGANO COMPETENTE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA A ONDE VAI DIRIXIDA A SOLICITUDE)
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ANEXO III

Valoración de criterios de prioridade

Criterios de prioridade Puntuación

a) Mozo «novo viticultor». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos.
b)  Non ter plantacións sen dereito de plantación (artigos 85 bis e 85 ter do 

Regulamento (CE) 1234/2007) nin sen autorización (artigo 71 do Regulamento 
(UE) n.º 1308/2013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntos.

b.i)  Non lle venceu ningunha autorización para nova plantación concedida 
anteriormente por non ter sido utilizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.

b.ii) Non ten plantacións de viña abandonada no rexistro vitícola desde hai 8 anos . 1 punto.
b.iii) Non incumpriu o compromiso do terceiro número do artigo 16 . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.
b.iv) Non incumpriu os compromisos da letra a) do artigo 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto.

ANEXO IV

Lista de solicitudes admisibles para novas plantacións [artigo 9(3)]

Información mínima que hai que incluír sobre as solicitudes admisibles:

a) Datos do solicitante.
b) Superficie solicitada, con indicación da DOP/IXP.
c) Superficie admisible, con indicación da DOP/IXP.
d) Puntuación asignada.

Lista de solicitudes non admisibles para novas plantacións por non cumpriren 
o criterio de admisibilidade

Información mínima que hai que incluír sobre as solicitudes non admisibles:

a) Datos do solicitante.
b) Superficie solicitada, con indicación da DOP/IXP.
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ANEXO VI

Información que debe conter a solicitude para a concesión de autorización de replantación
anticipada dunha super cie de viña

Nº de expediente:

1. Datos do solicitante

Nome e apelidos ou razón social:  

Domicilio: Código postal:  

Localidade:  

NIF:  

Teléfono/correo electrónico:

2. Datos da super cie que se vai arrincar:

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto
Sixpac

Super cie
que se vai arrincar (ha)

       

       

3. Datos da super cie que se vai plantar: 

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto
Sixpac

Super cie
que se vai plantar (ha)

       

       

4. Documento acreditativo do consentimento do propietario para realizar a arrinca (artigo 15(3))

5. Compromiso do solicitante en caso de solicitar unha replantación anticipada nunha zona xeográ ca onde se aplicaron 
restricións de acordo co artigo 16.3

6. Solicitude de plantación e compromiso de arrinca :

Solicito que me sexa concedida a autorización de replantación anticipada dunha super cie de viña, conforme o indicado no 
número 3 desta solicitude, e asumo o compromiso de arrincar a super cie de viña indicada no número 2 antes de que  nalice 
o cuarto ano posterior á plantación solicitada. 

………………………. o ….. de ……………………..de ……………… 

O VITICULTOR

Sinatura:

SR./SRA.… (O TITULAR DO ÓRGANO COMPETENTE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA A ONDE VAI DIRIXIDA A SOLICITUDE)
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ANEXO VII

Solicitude para a conversión de dereitos de plantación en autorización de plantación de viña

Nº de expediente: 

1. Datos do solicitante

Nome e apelidos ou razón social:    

Domicilio:  

Localidade: Código postal:  

NIF:  

Teléfono/correo electrónico:

2. Datos do dereito de plantación que se vai converter

Código/Nº de identi cación no Rexistro 
Vitícola

Super cie do dereito que se 
vai converter (ha)

   

  

3. Datos da super cie que se vai plantar

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto Six-
pac

Super cie que se vai 
plantar (ha)

       

       

4. Compromiso do solicitante en caso de solicitar unha plantación por conversión dun dereito de plantación nunha zona 
xeográ ca onde se aplicaron restricións de acordo co artigo 16.3

5. Solicitude:

Solicito que me sexa concedida a conversión dos dereitos de plantación consignados no número 2, en autorización de planta-
ción de viñas, conforme o indicado no número 3 desta solicitude.

………………………. o ….. de ……………………..de ……………… 

O TITULAR DOS DEREITOS

Sinatura:

SR./SRA.… (O TITULAR DO ÓRGANO COMPETENTE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA A ONDE VAI
DIRIXIDA A SOLICITUDE)
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ANEXO VIII

Información que debe conter a solicitude para a modi  cación da localización dunha autorización 
de plantación de acordo co artigo 22

Nº de expediente:

1. Datos do solicitante

Nome e apelidos ou razón social:  

Domicilio: Código postal:  

Localidade:  

NIF:  

Teléfono/correo electrónico:

2. Datos da super  cie da autorización concedida:

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto
Sixpac

Super  cie que se vai plan-
tar (ha)

       

       

3. Datos da nova super  cie que se vai plantar: 

Provincia Municipio Agregado Polígono Parcela Recinto
Sixpac

Super  cie que se vai plan-
tar (ha)

       

       

4. Solicito: 

Solicito que me sexa concedida a modi  cación da localización da super  cie para a cal se concedeu unha autorización de plantación. 

………………………. o ….. de ……………………..de ……………… 

O VITICULTOR

Sinatura:

SR./SRA.… (O TITULAR DO ÓRGANO COMPETENTE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA A ONDE VAI
DIRIXIDA A SOLICITUDE)
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ANEXO XI

Dereitos de plantación concedidos antes do 31 de decembro de 2015 e convertidos 
en autorizacións-Autorizacións concedidas

Comunidade autónoma:

Data de comunicación:  

Campaña vitícola:  

Provincia
Número de hectáreas efectivamente concedidas situadas en super cies admisibles á produción de:

Viño con DOP* Viño con IXP**  Viño sen DOP/IXP Total

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

     

     

…     

TOTAL     

* Estas superficies tamén poden ser admisibles para a produción de viño con IXP ou viño sen IX; ningunha das superficies 
comunicadas na columna (2) debe ser incluída na columna (3) 

** Estas superficies tamén poden ser admisibles para a produción de viño sen IX pero non de viño DOP; ningunha das 
superficies comunicadas na columna (3) debe ser incluída na columna (4) 

Data límite da comunicación: 1 outubro (para a primeira vez: como máis tarde o 1 de outubro de 2016 ).

Para a primera comunicación, os datos refírense ao período comprendido entre o 1.1.2016 e o 31.7.2016; para todas as 
comunicacións posteriores, refírense á campaña vitícola precedente á da comunicación.
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ANEXO XIV

Cadro A. Plantacións e arrincas realizadas

Comunidade autónoma:

Data de comunicación:  

Campaña vitícola (*):  

Super cie (ha)

 Viño con denominación 
de orixe protexida

Viño con
indicación
xeográ ca
protexida

Subtotal 
viños

DOP/IXP

Viño sen denominación 
de orixe protexida/ 

indicación xeográ ca 
protexida

Total

Plantacións de viña 
realizadas (1)      

Arrincas de viña 
realizadas (2)      

(1)  Número de hectáreas plantadas situadas en superficies que poden ser admisibles para a produción de viño con DOP, viño 
con IXP ou viño sen DOP/IXP.

(2)  Número de hectáreas arrincadas situadas en superficies que poden ser admisibles para a produción de viño con DOP, viño 
con IXP ou viño sen DOP/IXP.

Data límite de comunicación: 1 de outubro (para a primeira vez: como máis tarde o 1 de outubro de 2016).

(*) Datos referidos á campaña vitícola precedente á da comunicación.
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Cadro B. Información sobre dereitos de plantación inscritos en 31 de decembro de 2015 no rexistro 
vitícola e sen converter en autorizacións en 31 de xullo da campaña precedente á da comunicación

Comunidade autónoma:

Data de comunicación:

Campaña vitícola: 

Super cie (ha)

Dereitos de plantación inscritos no Rexistro Vitícola sen converter en 31 de xullo:

Total (ha) Desagregación por data de caducidade ata o 31 de xullo de 2023 (ha)

Data de comunicación: 1 de outubro (para a primeira vez: como máis tarde o 1 de outubro de 2016).

Cadro C. Inventario de autorizacións de plantación concedidas e non exercidas

Comunidade autónoma: 

Data de comunicación:  

Campaña vitícola:  

Provincia

Número de hectáreas concedidas e non exercidas para autorizacións de: 

Novas plantacións 
(art 6.)

Replantacións
(art.12)

Replantacións
anticipadas

(art.15)

Por conversión
de dereitos

de plantación
(art. 21)

Total

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

      

TOTAL      

Data límite da comunicación: 1 de outubro (para a primeira vez: como máis tarde o 1 de outubro de 2016, coa excepción da 
columna (1) como máis tarde o 1 de outubro de 2017).

Datos referidos ao 31 de xullo da campaña precedente á da comunicación.
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ANEXO XIX

CLASIFICACIÓN DAS VARIEDADES DE VIDE

Variedades de uva de vinificación

1. Comunidade Autónoma de Andalucía

Provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Variedades autorizadas:

Airén, B.
Albariño, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Colombard, B.
Chardonnay, B.
Doradilla, B.
Garnacha Tinta, T.
Garrido Fino, B.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Jaén Tinto, T.
Lairén, B.
Listán del Condado, B.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Malvasía aromática, B.
Mencía, T.
Merlot, T.
Molinera, T.
Mollar Cano, T.
Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga, B.
Moscatel de grano menudo, Moscatel morisco, B.
Moscatel negro, T.
Palomino fino, Listán blanco, B.
Palomino, B.
Pardina, Baladí, Baladí verdejo, Calagraño, Jaén blanco, B.
Pedro Ximénez, B.
Perruno, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Rome, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, T.
Tintilla de Rota, T.
Tinto velasco, Frasco, T.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Vermentino, B.
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Vijariego blanco, Bigiriego, B.
Viognier, B.
Zalema, B.

2. Comunidade Autónoma de Aragón

Provincias: Huesca, Teruel, Zaragoza

Variedades autorizadas:

Agudelo, Chenin blanc, B.
Alarije, Malvasía riojana, Rojal, B.
Alcañón, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Derechero, T.
Garnacha blanca, B.
Garnacha peluda, T.
Garnacha roja, Garnacha gris, T.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Mazuela, Cariñena, T.
Merlot, T.
Miguel del Arco, T.
Monastrell, T.
Moristel, Juan Ibáñez, Concejón, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Pardina, Robal, B.
Parellada, B.
Parraleta, T.
Pinot Noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, T.
Verdejo, B.
Vidadillo, T.
Xarello, B.

3. Comunidade Autónoma do Principado de Asturias

Variedades autorizadas:

Albarín blanco, B.
Albillo mayor, B.
Bruñal, Albarín tinto, T.
Carrasquín, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
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Mencía, T.
Merlot, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Picapoll blanco, Extra, B.
Pinot noir, T.
Syrah, T.
Verdejo negro, T.

4. Comunidade Autónoma de Illes Balears

Variedades autorizadas:

Cabernet sauvignon, T.
Callet, T.
Chardonnay, B.
Fogoneu, T.
Garnacha blanca, B.
Garnacha tinta, T.
Giró Ros, B.
Gorgollassa, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvasía aromática, Malvasía de Banyalbufar, B.
Manto negro, T.
Merlot, T.
Moll, Pensal blanca, Prensal, B.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Petit Verdot, T
Pinot Noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, T.
Viognier, B.

5. Comunidade Autónoma de Canarias

Provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

Variedades autorizadas:

Albillo criollo, B.
Bastardo blanco, Baboso blanco, B.
Bastardo negro, Baboso negro, T.
Bermejuela, Marmajuelo, B.
Breval, B.
Burrablanca, B.
Cabernet sauvignon, T.
Castellana negra, T.
Doradilla, B.
Forastera blanca, B.
Gual, B.
Listán blanco de Canarias, B.
Listán negro, Almuñeco, T.
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Listán prieto, T.
Malvasía aromática, B.
Malvasía rosada, T.
Malvasía volcánica, B.
Merlot, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel negro, T.
Negramoll, T.
Pedro Ximénez, B.
Pinot noir, T.
Ruby cabernet, T.
Sabro, B.
Syrah, T.
Tempranillo, T.
Tintilla, T.
Torrontés, B.
Verdello, B.
Vijariego blanco, Diego, B.
Vijariego negro, T.

6. Comunidade Autónoma de Cantabria

Variedades autorizadas:

Albarín blanco, B.
Albariño, B.
Cabernet sauvignon, T.
Carrasquín, T.
Chardonnay, B.
Garnacha tinta, T.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, T.
Hondarrabi beltza, Ondarrabi beltza, T.
Hondarrabi zuri, Ondarrabi zuri, B.
Mencía, T.
Merlot, T.
Palomino, B.
Riesling, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Tinta de Toro, T.
Treixadura, B.

7. Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha

Provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo

Variedades autorizadas:

Airén, B.
Alarije, B.
Albariño, B.
Albillo real, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
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Colombard, B.
Coloraillo, T.
Chardonnay, B.
Forcallat tinta, T.
Garnacha peluda, T.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Malvar, B.
Malvasía aromática, B.
Mazuela, Cariñena, T.
Mencía, T.
Merlot, T.
Merseguera, B.
Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
Moravia agria, T.
Moravia dulce, Crujidera, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Palomino, B.
Pardillo, Marisancho, B.
Pardina, Jaén blanco, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Rojal Tinta, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, T.
Tinto de la pámpana blanca, T.
Tinto Velasco, Frasco, T.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Verdoncho, B.
Viognier, B.

8. Comunidade Autónoma de Castilla y León

Provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora

Variedades autorizadas:

Alarije, Rojal, Malvasía riojana, B.
Albarín blanco, B.
Albariño, B.
Albillo mayor, B.
Albillo real, B.
Bruñal, Albarín tinto, T
Cabernet sauvignon, T.
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Chardonnay, B.
Doña Blanca, Malvasía castellana, B.
Garnacha roja, Garnacha gris, T.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
Graciano, T.
Hondarrabi beltza, T.
Hondarrabi zuri, B.
Juan García, Mouratón, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Mencía, T.
Merenzao, T.
Merlot, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Palomino, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Rufete, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Tinto fino, Tinta del país, Tinta de Toro, T.
Treixadura, B.
Verdejo, B.
Viognier, B.

9. Comunidade Autónoma de Cataluña

Provincias: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona

Variedades autorizadas:

Agudelo, Chenin blanc, B.
Airén, B.
Alarije, Subirat parent, B.
Albariño, B.
Alcañon, B
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha blanca, Lladoner blanco, B.
Garnacha peluda, T.
Garnacha roja, Garnacha gris, T.
Garnacha tinta, Lladoner, T
Garnacha tintorera, T.
Garro, T.
Gewürztraminer, B.
Giró Ros, B
Godello, B.
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Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T
Malvasía aromática, Malvasía de Sitges, B.
Marselán, T
Mazuela, Samsó, T.
Merlot, T.
Merseguera, Sumoll blanco, B.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, Montonec, Montonega, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit verdot, T.
Picapoll blanco, B.
Picapoll negro, T.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Sumoll Tinto, T.
Syrah, T.
Tempranillo, Ull de Llebre, T.
Trepat, T.
Verdejo, B.
Vermentino,B.
Vidadillo, T.
Vinyater, B.
Viognier, B
Xarello, Cartoixa, Pansal, Pansa blanca, B
Xarello rosado, T

10. Comunidade Autónoma de Extremadura

Provincias: Badajoz, Cáceres

Variedades autorizadas:

Alarije, Subirat parent,B.
Beba, Eva, B.
Bobal, T.
Borba, B.
Cabernet sauvignon, T.
Cayetana blanca, B.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, Cigüente, B.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Jaén Tinto, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvar, B.
Mazuela, T.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
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Morisca, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Pardina, Jaén blanco, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Perruno, B.
Petit verdot, T.
Pinot Noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, T.
Tinto de la pámpana blanca, T.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Viognier, B.
Xarello, B.

11. Comunidade Autónoma de Galicia

Provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra

Variedades autorizadas:

Agudelo, Chenin blanc, B.
Albarín branco, Branco lexítimo, B.
Albariño, B.
Albillo real, B.
Branca de Monterrei, B.
Brancellao, T.
Caíño branco, B.
Caíño bravo, T.
Caíño longo, T.
Caíño tinto, T.
Castañal, T.
Doña Blanca, Dona Branca, B.
Espadeiro, Torneiro, T.
Ferrón, T.
Garnacha tintureira, T.
Godello, B.
Gran negro, T.
Juan García, Mouratón, T.
Lado, B.
Loureira, Loureiro branco, Marqués, B.
Loureiro tinto, T.
Macabeo, Viura, B.
Mencía, T.
Merenzao, María Ordoña, T.
Palomino, B.
Pedral, Dozal, T.
Sousón, T.
Tempranillo, T.
Torrontés, B.
Treixadura, B.
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12. Comunidade Autónoma de Madrid

Variedades autorizadas:

Airén, B.
Albillo real, B.
Cabernet sauvignon, T.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvar, B.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Pardina, Jaén blanco, B.
Parellada, B.
Petit verdot, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, T.
Torrontés, B.

13. Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Variedades autorizadas:

Airén, B.
Bonicaire, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Forcallat blanca, B.
Forcallat tinta, T.
Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvasía aromática, Malvasía de Sitges, B.
Mencía, T.
Merlot, T.
Merseguera, B.
Monastrell, T.
Moravia dulce, Crujidera, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Rojal tinta, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
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Tempranillo, Cencibel, T.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Viognier, B.

14. Comunidade Foral de Navarra

Variedades autorizadas:

Alarije, Malvasía riojana, B.
Albariño,B.
Albillo mayor, Turruntés, B.
Bobal, T.
Cabernet franc,T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha blanca, B.
Garnacha tinta, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Gros Manseng, B.
Hondarrabi zuri, B.
Macabeo, Viura, B.
Malbec,T.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, T.
Mazuela, Mazuelo, T.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Petit courbu, B.
Petit manseng, B.
Petit verdot,T.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo blanco, B.
Tempranillo, T.
Verdejo, B.
Viognier, B.
Xarello, B.

15. Comunidade Autónoma do País Vasco

Provincias: Araba, Gipuzkoa, Bizkaia

Variedades autorizadas:

Alarije, Malvasía riojana, B.
Albillo mayor, Turruntés, B.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Folle blanche, B.
Garnacha blanca, B.
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Garnacha tinta, T.
Graciano, T.
Gros Manseng, B.
Hondarrabi beltza, Ondarrabi beltza, T.
Hondarrabi zuri, Ondarrabi zuri, B.
Macabeo, Viura, B.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, T.
Mazuela, Mazuelo, T.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Petit courbu, B.
Petit manseng, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Tempranillo blanco, B.
Tempranillo, T.
Verdejo, B.
Xarello, B.

16. Comunidade Autónoma de La Rioja

Variedades autorizadas:

Alarije, Malvasía riojana, B.
Albariño, B.
Albillo mayor, Turruntés, B.
Chardonnay, B.
Garnacha blanca, B.
Garnacha tinta, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Hondarrabi zuri, B.
Macabeo, Viura, B.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, T.
Mazuela, Mazuelo, T.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Tempranillo blanco, B.
Tempranillo, T.
Verdejo, B.
Viognier, B.
Xarello, B.
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17. Comunidade Valenciana

Provincias: Alacant, Castelló, Valencia

Variedades autorizadas:

Airén, B.
Alarije, Malvasía riojana, Subirat parent, B.
Albariño, B.
Bobal, T.
Bonicaire, Embolicaire, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Forcallat blanca, B.
Forcallat tinta, T.
Garnacha blanca, B.
Garnacha tinta, Gironet, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Marselan, T.
Mazuela, T.
Mencía, T.
Merlot, T.
Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla, B.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Planta fina de Pedralba, B.
Planta nova, Tardana, B.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Semillon, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, T.
Tortosí, B.
Trepat,T.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Viognier, B.
Xarello, B.
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