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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
16351

Reial decret 1335/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regula el procediment per
a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció de les denominacions d’origen
protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre comunitari
i l’oposició a aquestes.

La normativa comunitària sobre denominacions d’origen i indicacions geogràfiques
està continguda fonamentalment en tres cossos normatius clarament diferenciats,
productes vitivinícoles, begudes espirituoses i tots els altres productes agrícoles i
alimentaris que, encara que separats, tenen un règim de protecció anàleg.
D’una banda, el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006,
sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels
productes agrícoles i alimentaris, desplegat internament pel Reial decret 1069/2007, de
27 de juliol, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds
d’inscripció en el Registre comunitari de les denominacions d’origen protegides i de les
indicacions geogràfiques protegides i l’oposició a aquestes.
De l’altra, el Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de
15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció
de les indicacions geogràfiques de begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament
(CEE) núm. 1576/89 del Consell.
I finalment, en matèria vitivinícola, els articles 118 bis a 118 tervicies del Reglament
(CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una
organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a
determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), d’acord amb la redacció
feta a aquests articles pel Reglament (CE) núm. 491/2009 del Consell, de 25 de maig de
2009, pel qual s’incorpora en el contingut de l’OCM vitivinícola adoptat pel Reglament
(CE) núm. 479/2008, dedicats a denominacions d’origen, indicacions geogràfiques i
termes tradicionals, i aplicables des de l’1 d’agost de 2009.
Abans, en el marc de l’OCM vitivinícola anterior, Reglament (CE) núm. 1493/1999 del
Consell, de 17 de maig de 1999, no hi havia una definició de denominació d’origen ni
d’indicació geogràfica ni tampoc, per tant, un procediment comunitari per registrar-les. La
política de qualitat per als vins se sustentava en la figura dels «vins de qualitat produïts en
una regió determinada –vqprd–», de caràcter obert, que havia de ser completada per les
normes nacionals de desplegament, i la regulació i aprovació de les zones concretes sota
formes jurídiques nacionals (denominació d’origen, denominació d’origen qualificada,
etc.) quedava sota la competència de cada un dels estats membres.
Actualment, tant el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de
2007, com el Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 15
de gener de 2008, contenen una regulació de les denominacions d’origen i de les
indicacions geogràfiques, i un procediment de registre d’aquestes que tenen una gran
semblança amb el contingut del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de
març de 2006, per als productes agrícoles i alimentaris.
D’aquesta manera, les sol·licituds de protecció de les denominacions d’origen i
indicacions geogràfiques, per a aquests productes, s’examinen exclusivament conforme a
les exigències establertes, respectivament, en els reglaments esmentats en el paràgraf
anterior.
És rellevant en aquest cas el contingut de l’article 118 septies del Reglament (CE)
núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, que parteix d’un sistema de
reconeixement comunitari i que conté les pautes a seguir en el procediment nacional
preliminar. Això aconsella, tenint en compte els efectes jurídics dels reglaments
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comunitaris de ser obligatoris en tots els seus elements i directament aplicables en cada
Estat membre, establir un nou marc normatiu que permeti integrar en un mateix
procediment les sol·licituds de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions
geogràfiques protegides dels productes que, conforme a les disposicions comunitàries,
disposen d’un sistema comunitari de protecció de la qualitat diferenciada.
Les normes comunitàries esmentades estableixen, dins el tràmit d’inscripció en els
registres comunitaris de denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides,
una fase prèvia que ha de regular i portar a terme cada Estat membre, denominada
«procediment nacional».
Aquest Reial decret regula el procediment nacional per a denominacions d’origen i
indicacions l’àmbit territorial de les quals excedeixi el d’una comunitat autònoma, si bé els
articles 9, 15.2 i 17.2 i les disposicions addicionals primera i segona també són aplicables
a les figures de qualitat diferenciada l’àmbit territorial de les quals se circumscrigui a una
comunitat autònoma, dependents per tant administrativament de la respectiva
Administració autonòmica.
A més es preveu la creació d’una mesa de coordinació de la qualitat diferenciada,
com a òrgan col·legiat de coordinació en l’exercici de les funcions de les autoritats
competents en matèria de qualitat diferenciada vinculada a un origen geogràfic o a una
tradició.
Finalment, a més de la derogació del Reial decret 1069/2007, de 27 de juliol, es
deroga el Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les regles
generals d’utilització de les indicacions geogràfiques i de la menció tradicional «vi de la
terra» en la designació dels vins, el contingut del qual ha estat substituït per les normes
contingudes a la mateixa OCM vitivinícola i disposicions de desplegament. Igualment, es
deroguen el Reial decret 322/2000, de 3 de març, pel qual es modifiquen les quanties
establertes a l’apartat 2 de l’article 131 de la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut
de la vinya, del vi i dels alcohols, ja que amb la derogació d’aquesta per la Llei 24/2003,
de 10 de juliol, de la vinya i del vi, el Reial decret esmentat va deixar de tenir suport legal,
de manera que era convenient la seva derogació expressa, així com el Reial decret
998/2002, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen normes internes d’aplicació dels
reglaments comunitaris sobre certificació de les característiques específiques dels
productes agrícoles i alimentaris.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes i entitats
representatives del sector.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb
l’aprovació prèvia de la llavors ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de setembre
de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:
1. Establir el procediment nacional per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció
en els registres comunitaris respectius de les denominacions d’origen i de les indicacions
geogràfiques dels productes agrícoles i alimentaris, inclosos els productes vinícoles, i de
les indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, així com de les sol·licituds de
modificació del plec de condicions de les ja inscrites en aquests registres.
2. Establir el procediment nacional d’oposició a les sol·licituds esmentades, amb
caràcter previ a la seva remissió a la Comissió Europea.
3. La creació d’una mesa de coordinació de la qualitat diferenciada, com a òrgan
col·legiat de coordinació de les autoritats competents en matèria de qualitat diferenciada.
4. El que preveuen els apartats 1 i 2 s’aplica a les figures de qualitat diferenciada
l’àmbit territorial de les quals s’estengui per més d’una comunitat autònoma, sense
perjudici del que disposen els articles 9, 15.2 i 17.2 i les disposicions addicionals primera i
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segona, que són aplicables, així mateix, a les denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques l’àmbit territorial de les quals no excedeixi el d’una comunitat autònoma.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a:
1. Les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques a les quals es refereix
l’article 2 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, sobre
la protecció de les indicacions geogràfiques i les denominacions dels productes agrícoles
i alimentaris.
2. Les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques a les quals es refereix
l’article 118 ter del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007,
pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions
específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM),
aplicades a les categories de productes assenyalades en els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 15 i 16 de l’annex XI ter del dit Reglament.
3. Les indicacions geogràfiques a les quals es refereix l’article 15 del Reglament
(CE) núm. 110/2008 del Parlament i del Consell, de 15 de gener, relatiu a la definició,
designació, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geogràfiques de
begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1576/89 del Consell.
Article 3.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
«Plec de condicions»: document en què queden establertes les condicions que ha de
complir un producte per obtenir la protecció que s’atorga a les denominacions d’origen o
indicacions geogràfiques, que contingui els elements especificats a l’article 4.2 del
Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, o a l’article 118 quater.2 del
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, o a l’article 17.4
del Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener
de 2008, segons el producte de què es tracti.
Aquest document es denomina «expedient tècnic» en el cas de les indicacions
geogràfiques de begudes espirituoses. Quan d’ara endavant es parli de plec de condicions
es farà referència, si s’escau, a l’expedient tècnic.
«Agrupació o grup d’operadors»: tota organització, sigui quina sigui la seva forma
jurídica o la seva composició, de productors i/o de transformadors interessats en el mateix
producte agrícola o alimentari, inclosos els productes vinícoles, o les begudes
espirituoses, i poden formar part de l’agrupació altres parts interessades.
Article 4.

Sol·licitants.

1. La inscripció en el Registre comunitari corresponent o modificació del plec de
condicions la poden sol·licitar les agrupacions o grups d’operadors o, en casos
excepcionals –segons el que estableixen l’article 2 del Reglament (CE) núm. 607/2009 de
la Comissió, de 14 de juliol de 2009, pel qual s’estableixen determinades disposicions
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell en el que afecta les
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, els termes tradicionals,
l’etiquetatge i la presentació de determinats productes vitivinícoles, i l’article 2 del
Reglament (CE) núm. 1898/2006 de la Comissió, de 14 de desembre de 2006, que
estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 510/2006, sobre la
protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes
agrícoles i alimentaris–, una única persona física o jurídica que pretengui el reconeixement
d’una figura de protecció de qualitat diferenciada vinculada a l’origen geogràfic d’algun
dels productes objecte d’aquest Reial decret.
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2. Els sol·licitants han d’acreditar vinculació professional, econòmica i territorial amb
els productes per als quals se sol·licita la inscripció, o la modificació del plec, per la seva
condició de productors i/o transformadors que exerceixen l’activitat en l’àmbit territorial
relacionat amb la denominació d’origen o indicació geogràfica.
Article 5.

Forma i presentació de la sol·licitud.

1. A la sol·licitud de registre s’hi ha de fer constar:
a)
b)

Nom i adreça del sol·licitant.
Nom a protegir.

2. La sol·licitud d’inscripció o de modificació del plec de condicions s’ha d’adreçar
al director general d’Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, i es pot presentar en qualsevol dels registres o llocs a què es refereix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé per mitjans
electrònics de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
Article 6.

Documentació annexa a la sol·licitud.

S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1. Un estudi justificatiu de la sol·licitud de registre, amb el contingut que s’assenyala
a l’article següent.
2. Un plec de condicions o expedient tècnic que ha de contenir, com a mínim, els
elements especificats a l’article 4.2 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20
de març de 2006, o a l’article 118 quater.2 del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del
Consell, de 22 d’octubre de 2007, o a l’article 17.4 del Reglament (CE) núm. 110/2008 del
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, segons el producte de què es
tracti.
3. Un document únic que ha de ser un resum del plec de condicions, conforme al
que assenyalen l’article 4 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març
de 2006, i l’article 118 quater.1 del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22
d’octubre de 2007.
4. En el cas de sol·licitud de modificació del plec de condicions, s’ha d’incloure una
versió del plec de condicions i del document únic on s’assenyalin els canvis que es
proposen.
Article 7.

Estudi justificatiu de la sol·licitud.

L’estudi justificatiu de la sol·licitud de registre a la qual es refereix l’article anterior ha
de versar sobre el nom a protegir i ha de contenir, com a mínim, les dades següents:
1. Acreditació de l’ús i notorietat del nom en relació amb la comercialització del
producte.
2. Justificació que el nom és suficientment precís i està relacionat amb la zona
geogràfica a delimitar.
3. Informe de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i informe elaborat
sobre la base del registre de l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OHMI), sobre
l’existència o no de marques registrades relacionades amb el nom de la denominació
d’origen o la indicació geogràfica.
4. L’estudi justificatiu no és necessari en el cas de sol·licitud de modificació del plec
de condicions, llevat que la modificació afecti el nom a protegir.
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Comprovació de les sol·licituds.

1. Correspon a la Direcció General d’Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en coordinació amb les comunitats autònomes
afectades, realitzar les comprovacions a què es refereix l’article 5.4 del Reglament (CE)
núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, o l’article 118 septies.3 del
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, segons
correspongui, per al cas de sol·licituds d’inscripció, o aquelles altres a què es refereix
l’article 9 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, o
l’article 118 octodecies del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre
de 2007, segons correspongui, en cas de sol·licituds de modificació, o bé, en qualsevol
dels dos casos, les comprovacions que es considerin oportunes si es tracta de begudes
espirituoses.
2. La Direcció General d’Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí ha de remetre les sol·licituds d’inscripció o de modificació als
òrgans competents de les comunitats autònomes afectades per al seu informe en el
termini de trenta dies naturals, a comptar de la recepció de la petició d’aquest, en
compliment del deure de col·laboració entre administracions públiques.
3. Una vegada rebuts els informes dels òrgans competents de les comunitats
autònomes afectades, o transcorregut el termini per emetre’ls, i amb la consulta prèvia a
la mesa que preveu l’article 18, el director general d’Indústria i Mercats Alimentaris del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de resoldre motivadament, sense que
aquesta resolució posi fi a la via administrativa.
Contra la dita resolució es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes
comptat a partir de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4. La resolució anterior s’ha de produir en el termini de sis mesos a comptar de la
presentació de la sol·licitud.
La manca de resolució per silenci administratiu té efecte desestimatori perquè afecta
el reconeixement d’un bé de domini públic.
5. Si la resolució és favorable s’inicia el procediment d’oposició. Si, per contra, és
desfavorable, l’agrupació pot presentar, si s’escau, una nova sol·licitud adaptada al
contingut de la resolució.
Article 9.

Publicitat de la sol·licitud.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma o el Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí, segons el cas, ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» un anunci de la
sol·licitud de registre o de modificació del plec i, almenys en una pàgina web oficial, el
plec de condicions i el document únic del producte. L’anunci publicat en el BOE ha
d’incloure l’adreça de la pàgina web esmentada, on es troben aquests documents.
Article 10.

Termini per a la presentació de les declaracions d’oposició.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí a què es refereix l’article anterior,
qualsevol persona física o jurídica establerta o que resideixi legalment a Espanya, que
consideri afectats els seus drets o interessos legítims, es pot oposar a les sol·licituds
mitjançant la declaració d’oposició corresponent, degudament motivada, adreçada al
mateix Ministeri.
Article 11.

Causes d’oposició.

Amb la comprovació prèvia del dret o interès legítim adduït, sense el concurs del qual
el procediment es dóna per finalitzat, la declaració d’oposició només és estimada si es
dóna, almenys, un dels supòsits següents:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 251

Dimarts 18 d'octubre de 2011

Secc. I. Pàg. 6

a) Que es demostri l’incompliment de les condicions que han de reunir les
denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques per ser considerades com a tals,
segons les definicions que contenen l’article 2 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del
Consell, de 20 de març de 2006, per a productes agrícoles i alimentaris, o l’article 118 ter
del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, per a productes
vínics, o l’article 15 del Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament i del Consell, de 15
de gener de 2008, per a begudes espirituoses.
b) Que es demostri que el registre del nom proposat podria induir a error el
consumidor perquè entra en conflicte amb el nom d’una varietat vegetal o d’una raça
animal, perquè existeix una denominació totalment o parcialment homònima o perquè
afecta la reputació d’una marca, de conformitat amb el que estableix l’article 3, apartats 2,
3 i 4, del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006; o que es
demostri que, d’acord amb l’article 14 del Reglament (CE) núm. 607/2009 de la Comissió,
de 14 de juliol de 2009, es dóna alguna situació de les que preveuen els articles 118
undecies.1, 118 undecies.2, 118 duodecies.2 i 118 quaterdecies.2 del Reglament (CE)
núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007 o, si s’escau, de les que preveuen
els articles 19 o 23.3 del Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament Europeu i del
Consell, de 15 de gener de 2008.
c) En el cas dels productes als quals s’aplica el Reglament (CE) núm. 510/2006 del
Consell, de 20 de març de 2006, que es demostri que el registre del nom posaria en perill
l’existència d’una denominació totalment o parcialment homònima o d’una marca
registrada o l’existència de productes que s’hagin estat comercialitzant legalment durant
almenys els cinc anys anteriors a la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de
la sol·licitud d’inscripció i del document únic.
d) Que es demostri que el nom el registre del qual se sol·licita té caràcter genèric
perquè ha passat a ser el nom comú d’un producte agrari o alimentari, inclosos els
productes vínics, o d’una beguda espirituosa.
Article 12.

Petició d’informes.

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de sol·licitar informe a les
comunitats autònomes afectades territorialment, que l’han d’emetre en el termini de trenta
dies naturals, a comptar de la recepció de la seva petició.
Article 13.

Resolució del procediment d’oposició.

1. Una vegada rebuts els informes dels òrgans competents de les comunitats
autònomes afectades o transcorregut el termini per emetre’ls, i amb la consulta prèvia a la
Mesa de coordinació de la qualitat diferenciada que preveu l’article 18, el director general
d’Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de
resoldre el procediment d’oposició, que no posa fi a la via administrativa.
2. La resolució adoptada ha de ser motivada en tot cas i s’ha de notificar al sol·licitant
de la inscripció o de la modificació del plec de condicions i a tothom que s’hi hagi oposat.
També s’ha de comunicar aquesta a les comunitats autònomes afectades.
3. La resolució favorable al registre de la denominació d’origen o indicació geogràfica
o a la modificació del plec de condicions s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Igualment, el plec de condicions i el document únic del producte s’han de publicar a la
pàgina web del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí. La resolució publicada en el
BOE ha d’incloure l’adreça de la pàgina web esmentada, on es troben aquests documents.
Article 14.

Termini màxim de durada del procediment d’oposició.

1. El termini màxim per resoldre el procediment d’oposició i notificar la resolució és
de sis mesos, comptats des de la finalització del termini de presentació de les declaracions
d’oposició, i es pot suspendre el termini en els supòsits que preveu l’article 42 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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2. Transcorregut el termini màxim de durada del procediment d’oposició sense que
s’hagi dictat i notificat la resolució corresponent, la sol·licitud de registre s’ha d’entendre
desestimada, perquè afecta el reconeixement d’un bé de domini públic.
Article 15.

Transmissió de les sol·licituds a la Comissió Europea.

1. Resolt el procediment d’oposició i publicada la resolució favorable en el «Butlletí
Oficial de l’Estat», el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de transmetre la
sol·licitud d’inscripció o de modificació del plec de condicions a la Comissió Europea, a
través de la via establerta. La realització d’aquesta transmissió s’ha de comunicar a les
comunitats autònomes afectades i a l’agrupació sol·licitant.
2. En el cas d’una denominació d’origen o indicació geogràfica l’àmbit territorial de la
qual no excedeixi el d’una comunitat autònoma, resolt el procediment d’oposició i
publicada la resolució favorable pel seu òrgan competent, aquest ho ha de comunicar al
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, als efectes de la transmissió de la sol·licitud
d’inscripció o de modificació del plec de condicions a la Comissió Europea, a través de la
via establerta. La realització d’aquesta transmissió s’ha de comunicar a la comunitat
autònoma.
Article 16. Oposició a sol·licituds presentades per agrupacions d’altres estats membres
o de tercers països.
1. Als efectes del que preveu l’article 7.2 del Reglament (CE) núm. 510/2006 del
Consell, de 20 de març, les persones físiques o jurídiques establertes o residents a
Espanya poden presentar davant el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí una
declaració d’oposició a les sol·licituds presentades per agrupacions d’altres estats
membres o tercers països, en el termini de tres mesos a partir de la data de publicació de
la dita sol·licitud en el «Diari Oficial de la Unió Europea», prevista a l’article 6.2 del
Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març.
2. Dins els quinze dies naturals següents a la data de recepció de les declaracions
d’oposició, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de transmetre les
declaracions esmentades als òrgans competents de les comunitats autònomes afectades,
a fi que en el termini de quinze dies naturals des de la recepció emetin les seves
observacions.
Article 17.

Protecció nacional transitòria.

1. Una vegada que la sol·licitud de registre d’una denominació d’origen o indicació
geogràfica hagi estat transmesa a la Comissió Europea, el Ministeri de Medi Ambient, i
Medi Rural i Marí li pot concedir la protecció nacional transitòria, la qual cosa comporta la
publicació del seu plec de condicions en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
2. En el cas d’una denominació d’origen o indicació geogràfica l’àmbit territorial de la
qual no excedeixi el d’una comunitat autònoma, la concessió esmentada i la publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» les ha de portar a terme l’òrgan competent de la comunitat
autònoma de què es tracti.
Article 18.

Mesa de coordinació de la qualitat diferenciada.

1. Es crea la Mesa de coordinació de la qualitat diferenciada, adscrita a la Direcció
General d’Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i
Marí.
2. Té com a fins actuar com a òrgan de coordinació amb les autoritats competents
de les comunitats autònomes en matèria de denominacions d’origen, indicacions
geogràfiques, i especialitats tradicionals garantides, i exercir les funcions d’assessorament
i coordinació que se li encomanin i, en particular, en el que està relacionat amb l’aplicació
d’aquest Reial decret.
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La Mesa està integrada pels membres següents:

a) President: el titular de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i Agricultura
Ecològica de la Direcció General d’Indústria i Mercats Alimentaris.
b) Vicepresident: un funcionari de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i
Agricultura Ecològica, que ocupi, almenys, el lloc de cap de servei.
c) Vocals: un representant per cada comunitat autònoma i un representant de la
Subdirecció General de Política Comercial de la Unió Europea del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç.
d) Secretari: un funcionari de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i
Agricultura Ecològica que ocupi, almenys, el lloc de cap de secció.
4. Si els temes a tractar afecten les competències de les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla, es pot incorporar a la Mesa, com a vocal, un representant per cada una
d’aquestes.
També poden participar-hi altres funcionaris de les comunitats autònomes, de la
Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i Agricultura Ecològica o d’altres
subdireccions del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb veu però sense vot.
5. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de funcionament. En tot el que no
prevegin aquestes, s’ha d’aplicar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La Mesa reuneix
mitjançant convocatòria del president o a sol·licitud, almenys, de tres dels membres i,
com a mínim, una vegada al semestre.
6. Són funcions de la Mesa de coordinació de la qualitat diferenciada:
a) Informar sobre la sol·licitud de registre o de modificació del plec de condicions de
les denominacions d’origen o indicacions geogràfiques, i sobre les oposicions a aquesta,
quan el seu àmbit geogràfic s’estengui a més d’una comunitat autònoma. En aquest cas
només es convoquen les comunitats autònomes territorialment afectades.
b) Proposar les mesures necessàries que assegurin el funcionament coordinat de la
tramitació de sol·licituds de protecció de figures de qualitat diferenciada.
c) Acordar criteris coordinats per a l’exercici de les activitats de control oficial abans
de la comercialització dels productes acollits a una figura de protecció de qualitat
diferenciada.
d) Efectuar les tasques d’estudi i assessorament que calguin per adaptar la
normativa nacional sobre qualitat diferenciada a les necessitats que es plantegin i que
contribueixin a fixar la posició espanyola en assumptes relacionats amb la matèria, davant
d’organitzacions internacionals.
e) Acordar la constitució de grups de treball específics.
f) Qualsevol altra relacionada amb la coordinació de la gestió de les figures de
protecció de qualitat diferenciada.
7. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per realització de serveis que
s’originin per la participació dels integrants de la Mesa en reunions són a compte de les
seves administracions respectives.
Disposició addicional primera.

Publicitat de les denominacions preexistents.

Els plecs de condicions de les denominacions preexistents vinícoles esmentats a
l’article 118 vicies del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre
de 2007, i els expedients tècnics de les indicacions geogràfiques preexistents de begudes
espirituoses, esmentats a l’article 20 del Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, s’han de publicar en una pàgina web
oficial.
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Termes tradicionals.

En el cas de les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques de vins, els
termes tradicionals a què es refereix l’article 118 duovicies.1a) del Reglament (CE) núm.
1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, són: «vi de qualitat amb indicació
geogràfica», «denominació d’origen», «denominació d’origen qualificada», «vi de finca»,
«vi de finca qualificat», i «vi de la terra», conforme a la seva regulació específica.
Segons s’estableix a l’article 118 sexvicies.3.a) del Reglament esmentat, aquestes
mencions tradicionals poden substituir en l’etiquetatge dels vins, segons el cas, les
expressions «Denominació d’origen protegida» o «Indicació geogràfica protegida».
Disposició transitòria única.

Tramitació de sol·licituds anteriors.

Les sol·licituds la tramitació de les quals s’hagi iniciat abans de la data d’entrada en
vigor d’aquest Reial decret continuen els procediments previstos en el Reial decret
1069/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les
sol·licituds d’inscripció en el Registre comunitari de les denominacions d’origen protegides
i de les indicacions geogràfiques protegides, i l’oposició a aquestes.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogades les disposicions següents:
Reial decret 1069/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el procediment per a la
tramitació de les sol·licituds d’inscripció en el Registre comunitari de les denominacions
d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides, i l’oposició a aquestes.
Reial decret 1126/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen les regles generals
d’utilització de les indicacions geogràfiques i de la menció tradicional «vi de la terra» en la
designació dels vins.
Reial decret 322/2000, de 3 de març, pel qual es modifiquen les quanties establertes
a l’apartat 2 de l’article 131 de la Llei 25/0970, de 2 de desembre, de l’Estatut de la vinya,
del vi i dels alcohols.
Reial decret 998/2002, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen normes internes
d’aplicació dels reglaments comunitaris sobre certificació de les característiques
específiques dels productes agrícoles i alimentaris.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.13a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de
la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final segona.

Facultat de desplegament i aplicació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per dictar, en l’àmbit de la
seva competència, les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i el
compliment d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 3 d’octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
http://www.boe.es
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