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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA,
ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

2222 Corrección de erros do Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, polo que se 
regula o potencial de produción vitícola.

Advertidos erros no Real decreto 772/2017, do 28 de xullo, polo que se regula o 
potencial de produción vitícola, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en 
lingua galega ao número 180, do 29 de xullo de 2017, procédese a emendalos mediante 
as oportunas rectificacións:

Na páxina 3, artigo 3.m) onde di: «Mozo viticultor:…», debe dicir: «Novo viticultor:…».
Na páxina 4, artigo 6.1, onde di: «Cada ano o Ministerio…», debe dicir: «Para cada 

ano o Ministerio…».
Na páxina 4, artigo 6.4, onde di: «Antes da data establecida…», debe dicir: «Na data 

establecida…».
Na páxina 6, artigo 8.1.a), último parágrafo, na terceira liña, onde di: «… o solicitante 

deberá xuntar á solicitude o consentimento do propietario para poder realizar a plantación 
de viñedo e deberá xuntar a documentación acreditativa do consentimento da arrinca do 
propietario, salvo que xustifique debidamente ante a autoridade competente a súa 
innecesaridade.», debe dicir: «... o solicitante deberá xuntar á solicitude o consentimento 
do propietario para poder realizar a plantación de viñedo, salvo que xustifique debidamente 
ante a autoridade competente a súa innecesaridade.».

Na páxina 7, artigo 10.1.a), na terceira liña, onde di: «,… un viticultor mozo que non 
faga máis de 40 anos no ano de presentación da solicitude e exerza un control efectivo 
nos termos previstos noparágrafo quinto desta letra a).», debe dicir: «,… un novo viticultor 
que non faga máis de 40 anos no ano de presentación da solicitude e exerza un control 
efectivo nos termos previstos no parágrafo cuarto desta letra a)».

Na páxina 8, artigo 10.1.b), na novena liña, onde di: «… número 3 do artigo 16 e/
ou non incumprise o compromiso indicado no parágrafo sexto da letra a) deste 
artigo…», debe dicir: «… número 3 do artigo 17 e/ou non incumprise o compromiso 
indicado no parágrafo quinto da letra a) deste artigo…».

Na páxina 11, artigo 14.4, na terceira liña, onde di: «… no número 3 do artigo 15.», 
debe dicir: «… no número 2 do artigo 15.».

Na páxina 11, artigo 15.2, onde di: «… no número 2 do artigo 14…», debe dicir: «… no 
número 3 do artigo 14.»

Na páxina 12, artigo 16.2, na última liña, onde di: «… artigo 26 deste real decreto.», 
debe dicir: «... artigo 27 deste real decreto.».

Na páxina 15, artigo 23.3, onde di: «A nova superficie agraria deberá estar á disposición 
do solicitante por calquera en propiedade,…», debe dicir: «A nova superficie agraria 
deberá estar á disposición do solicitante en propiedade,…».

Na páxina 17, artigo 28.2, elimínase o punto d).
Na páxina 19, artigo 35.1, na última liña, onde di: «… no artigo 29.», debe dicir: «… no 

artigo 30.».
Na páxina 19, artigo 35.2, onde di: «… no anexo XX...», debe dicir: «… no anexo 

XXI...».
Na páxina 23, no anexo II.A, débese eliminar o punto 3.c): «Superficie que contribúe á 

preservación do ambiente:».
Na páxina 24, no anexo II.B, inclúese o punto 3.a) «Mozo novo viticultor» antes do 

punto 3.b).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 43  Sábado 17 de febreiro de 2018  Sec. I. Páx. 2

Na páxina 26, no anexo V, na columna «Explotación tipo C» e na fila «Cataluña» onde 
di: «>6,47 a ≤ 12,94», debe dicir: «>12,94 a ≤ 19,41», e na columna «Explotación tipo D» 
e na fila «Murcia» onde di: «>36,77 a ≤ 38,71», debe dicir: «>28,66 a ≤ 38,71».

Na páxina 28, no anexo VII, no número 4, onde di: «4. Documento acreditativo do 
consentimento do propietario para realizar a arrinca (artigo 12.2.):», debe dicir: «4. Documento 
acreditativo do consentimento do propietario para realizar a arrinca (artigo 14.2.)».

Na páxina 31, no anexo X, no número 2, onde di: «2. Datos da superficie arrincada:», 
debe dicir: «2. Datos da superficie da autorización concedida:», e no número 3, onde di: «3. 
Datos da superficie que se vai replantar:», debe dicir: «3. Datos da superficie que se vai 
plantar:».

Na páxina 32, no anexo XI, elimínase o subtítulo «Datos».
Na páxina 34, no anexo XI, no título do cadro C, onde di: «Cadro C. Autorizacións para 

novas plantacións e rexeitadas polos solicitantes (artigo 11.5)», debe dicir: «Cadro C. 
Autorizacións para novas plantacións rexeitadas polos solicitantes (artigo 11.5)».

Na páxina 39, no anexo XV, no texto do asterisco recollido ao pé da táboa, onde di: «* 
A superficie total ten que coincidir coa declarada no total da columna (7) do anexo XIII.», 
debe dicir: «* A superficie total ten que coincidir coa declarada no total da columna (7) do 
anexo XIV.».

Na páxina 41, no anexo XVI, no cadro C, nas columnas onde di: «Replantacións 
(art.12)», «Replantacións anticipadas (art. 15)», «Por conversión de dereitos de plantación 
(art. 21)», debe dicir: «Replantacións (art. 13) », «Replantacións anticipadas (art. 16)», 
«Por conversión de dereitos de plantación (art. 22)».

Na páxina 41, no anexo XVII, no texto do asterisco recollido ao pé da táboa, onde di: 
«* A superficie total ten que coincidir coa declarada no total da columna (7) do anexo XII.», 
debe dicir: «* A superficie total ten que coincidir coa declarada no total da columna (7) do 
anexo XIV.».

Na páxina 42, no anexo XVIII, engádese ao pé da táboa «Data límite de 
comunicación: 1 de outubro.».

Na páxina 51, no anexo XXI, no número 9, inclúese a continuación de «Chardonnay, B» 
a variedade «Coromina, B»; a continuación de «Coromina, B», a variedade «Forcada, T.»; 
a continuación de «Godello, B.», a variedade «Gonfaus, T.»; a continuación de 
«Monastrell, T.», a variedade «Moneu, T», e a continuación de «Sauvignon Blanc, B.», a 
variedade «Solana, T.».
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