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Figura 1
Modelo Shel (Adaptado de Hawkins, 1987)

Na páxina 862, figura 3, modelo Gems, onde di: «Fallo
da atención E fallo da», debe dicir: «Fallo da atención e
fallo da memoria».
Na páxina 862, figura 3, modelo Gems, onde di:
«Error», debe dicir: «Erro».
Na páxina 862, figura 3, modelo Gems, onde di:
«Errors relacionados», debe dicir: «Erros relacionados
coas regras e co coñecemento».
Na páxina 862, figura 3, modelo Gems, onde di: «Relacionados co coñecemento:
rutina
Adaptación ás», debe dicir: «Adaptación ás excepcións».

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
E MEDIO RURAL E MARIÑO
12387

REAL DECRETO 1244/2008, do 18 de xullo,
polo que se regula o potencial de produción
vitícola. («BOE» 174, do 19-7-2008.)

O Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello, do 29
de abril de 2008, polo que se establece a organización
común do mercado vitivinícola, se modifican os regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º
1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e se derrogan os regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/1999, xunto co Regulamento (CE) n.º 555/2008 da Comisión, do 27 de xuño de
2008, polo que se establecen normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello,

polo que se establece a organización común do mercado
vitivinícola, no relativo aos programas de apoio, o comercio con países terceiros, o potencial produtivo e os controis no sector vitivinícola, supuxeron importantes modificacións en materia de potencial vitícola respecto ás
establecidas na anterior normativa mediante o Regulamento (CE) n.º 1493/1999, do 17 de marzo, polo que se
establece a organización común do mercado vitivinícola.
A Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño, estableceu definicións e regulacións sobre plantacións e
dereitos de replantación, autorizacións, transferencias de
dereitos, variedades, arrinca de viñas, rega da vide,
réxime de infraccións e sancións e outras medidas complementarias que se deben aplicar, sen prexuízo do que
estableza a normativa comunitaria.
Neste real decreto recóllese o conxunto de disposicións que regulan o potencial de produción vitícola e que
teñen por obxectivo contribuír á ordenación do viñedo
español e á mellora da competitividade dos viños españois.
Neste real decreto regúlanse os aspectos relativos a
plantacións e replantacións de viñas, superficies ilegais
de viñas, réxime de abandono de viñas, variedades de
vide e as reservas de dereitos de plantación de viñas.
En materia de dereitos de novas plantacións de viñas,
establécese a metodoloxía para a concesión de dereitos
de plantación destinados a experimentación vitícola, cultivo de plantas nais de enxertos e aquelas superficies que
están afectadas por concentración parcelaria ou por
expropiacións por causa de utilidade pública, e para as
cales a normativa comunitaria permite que as concedan
os Estados membros.
Canto aos dereitos de replantación, desenvólvese o
procedemento de transferencia de dereitos de replantación de viñas entre distintas explotacións considerán-
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noso ordenamento xurídico estableceu a Lei 24/2003, do
10 de xullo, da viña e do viño.
2. As disposicións contidas neste real decreto relativas a plantacións, plantacións ilegais de viñas, regularización de superficies de viñas, réxime de abandono de
viñas, variedades de vide e reservas de dereitos de plantación de viñas, serán de aplicación unicamente ás viñas
destinadas á produción de uva de vinificación.

dose, pola súa vez, a transferencia de dereitos de replantación entre unha explotación e unha reserva rexional de
dereitos. O real decreto fixa os requisitos que deben cumprir os adquirentes, así como os supostos en que as administracións autonómicas exercen a súa competencia para
autorizar a transferencia dos dereitos de replantación, e
establécese o procedemento para aqueles casos en que a
Administración xeral do Estado é a competente para autorizar a dita transferencia.
O real decreto desenvolve o procedemento para a
aplicación no noso país do réxime de abandono de viñas
e establece os requisitos que deben cumprir as superficies de viñas para se poderen beneficiar da medida, así
como as primas que se percibirán e que serán en función
do rendemento das explotacións. Este será calculado
tendo en conta os datos contidos nas declaracións de
colleita ou de produción. Ademais, establécense os criterios de priorización que se terán en conta para aqueles
casos en que as primas solicitadas para a arrinca de viñas
sexan superiores ao montante que no seu momento lle
asigne ao noso país a Comisión Europea.
O real decreto tamén inclúe o procedemento que se
debe seguir para a clasificación de variedades de vide
para vinificación que, pola súa vez, se clasificarán en recomendadas e autorizadas, dependendo da súa aptitude
cualitativa.
Por último, regúlase a Reserva Nacional de dereitos
de plantación de viñas, e recóllese a creación de reservas
rexionais de dereitos para mellorar a xestión do potencial
vitícola que as comunidades autónomas constituíron ou
poidan constituír, cando o inventario vitícola estea executado.
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.
Finalmente, derrógase o Real decreto 1472/2000, do 4
de agosto, polo que se regula o potencial de produción
vitícola e o Real decreto 196/2002, do 15 de febreiro, polo
que se regula o establecemento de reservas de dereitos
de plantación de viñas.
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 Medio
Ambiente, e Medio Rural e Mariño, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros, na súa reunión do día 18 de xullo de 2008,

Para efectos de aplicación deste real decreto, enténdese por:
a) «Titular das viñas»: é a persoa física ou xurídica,
ou agrupación de persoas físicas ou xurídicas, con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus
membros, que ten os dereitos de plantación ou replantación sobre o cultivo, ben como consecuencia dun dereito
de propiedade, ou ben porque teña atribuído un dereito
de disposición sobre o cultivo. En todo caso, deberá xustificarse o dereito para realizar a arrinca ou o consentimento expreso do propietario e/ou do cultivador, cando
estes non sexan os titulares da superficie afectada pola
arrinca.
b) «Propietario»: é a persoa física ou xurídica ou a
agrupación de persoas físicas ou xurídicas, con independencia da forma xurídica da agrupación ou dos seus
membros, que ten o título de propiedade sobre a parcela
onde se encontran as viñas.
c) «Cultivador» ou «explotador»: é a persoa que
obtén o produto anual da viña ben por ser o propietario
ou por ter atribuído un dereito de uso sobre as viñas.
d) «Parcela de viñas»: é a superficie continua de
terreo en que un só explotador cultiva a vide.
e) «Explotación»: o conxunto de parcelas de viñas
administradas por unha persoa física ou xurídica ou agrupación de persoas físicas ou xurídicas, con independencia
da forma xurídica da agrupación ou dos seus membros,
e que se encontra no territorio español.
f) «Arrinca»: é a eliminación total de todas as cepas
que se encontren nunha superficie plantada de vide. Esta
arrinca inclúe a eliminación tanto do portaenxerto como
da parte aérea da planta.
g) «Dereito de replantación»: é o dereito a plantar
vides nunha superficie equivalente en cultivo puro a
aquela en que foron ou vaian ser arrincadas vides nos
termos establecidos no Regulamento (CE) n.º 479/2008.

DISPOÑO:

CAPÍTULO II

Artigo 2.

Plantacións e replantacións de viñas

CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.
1. Por este real decreto establécese a normativa
básica en materia de potencial vitivinícola necesaria para o
desenvolvemento do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do
Consello, do 29 de abril de 2008, polo que se establece a
organización común do mercado vitivinícola, se modifican
os regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003,
(CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e se derrogan os regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/1999, así como
do Regulamento (CE) n.º 555/2008 da Comisión, do 27 de
xuño de 2008, polo que se establecen normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Consello, polo que se establece a organización común do mercado vitivinícola, no relativo aos programas de apoio, o
comercio con países terceiros, o potencial produtivo e os
controis no sector vitivinícola, dentro do marco que no

Definicións.

Artigo 3.

Novas plantacións.

1. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño poderá realizar unha distribución de dereitos dispoñibles para novas plantacións entre as comunidades
autónomas, en función de criterios obxectivos e das solicitudes presentadas polos interesados, nos seguintes
supostos:
a) Experimentación vitícola.–Estes dereitos de plantación soamente serán válidos durante o período de experimentación e os produtos elaborados con uva procedente desas superficies non se poderán comercializar
durante ese período. Transcorrido este, para que as ditas
superficies se poidan destinar á elaboración de viño destinado á comercialización, o titular deberá achegar dereitos de replantación ou de plantación, ou ben arrincar esas
superficies. Os gastos da arrinca deberán ser sufragados
polo titular. Ata que as vides sexan arrincadas, os produtos elaborados con uva procedente desas superficies
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soamente se poderán poñer en circulación con destino ás
destilarías e non se poderá obter alcohol cun grao alcohólico volumétrico adquirido inferior ou igual ao 80 por
cento vol.
b) Cultivo de viñas nais de enxertos.–Estes dereitos
de plantación soamente serán válidos durante o período
de produción de viñas nais de enxertos e a uva procedente desas viñas non se apañará ou, en caso de apañarse, destruirase. Transcorrido este, para que a dita
superficie se poida destinar á elaboración de viño destinado á comercialización, o titular deberá achegar dereitos
de replantación ou de plantación, ou ben arrincar esas
superficies. Os gastos da arrinca deberán ser sufragados
polo titular. Ata que as vides sexan arrincadas, os produtos elaborados con uva procedente desas superficies só
se poderán poñer en circulación con destino ás destilarías
e non se poderá obter alcohol cun grao alcohólico volumétrico adquirido inferior ou igual ao 80 por cento vol.
c) Superficies destinadas a plantacións no marco de
medidas de concentración parcelaria ou medidas de
expropiación por causa de utilidade pública.
2. Para poderen solicitar os dereitos a que se refire
este artigo, os solicitantes deberán ter regularizada a totalidade das súas viñas, de conformidade coa normativa
vitícola vixente.
3. Os dereitos de nova plantación deberanse utilizar
antes de que finalice a segunda campaña seguinte a
aquela en que fosen concedidos polas comunidades autónomas.
Artigo 4.

Dereitos de replantación.

1. Os dereitos de replantación deberanse utilizar
antes de que finalice a oitava campaña seguinte a aquela
durante a cal fosen concedidos.
No caso de que os dereitos sexan adquiridos por
transferencia, estes deberanse utilizar antes de que finalice a segunda campaña seguinte á da autorización da
transferencia sen que, en ningún caso, se poida superar o
prazo que establece o parágrafo anterior.
2. As comunidades autónomas poderán conceder
dereitos de replantación anticipada para plantar nunha
superficie determinada aos titulares que presenten un
compromiso escrito de que procederán á arrinca nunha
superficie plantada de vide equivalente, antes de que
finalice a segunda campaña posterior á plantación da
superficie. O dito compromiso deberá ir acompañado dun
aval bancario. As comunidades autónomas establecerán
o importe do dito aval, que deberá ter en conta o valor da
nova plantación que se vai realizar e o dereito de replantación. O incumprimento da obriga de arrinca no prazo
sinalado levará aparellada a execución do aval, así como
a sanción que corresponda, todo iso sen prexuízo da posible imposición de multas coercitivas ata que a dita arrinca
se produza, ou ben, mediante a execución subsidiaria da
obriga de arrinca por parte da Administración competente.
Artigo 5.

Transferencias de dereitos de replantación.

1. Os dereitos de replantación terán que se exercer
dentro da parcela para a cal se concedan ou na explotación de que procedan por arrinca. Non obstante, os dereitos de replantación poderán ser obxecto de transferencia
total ou parcial, conforme o establecido no artigo 6 da Lei
23/2004 e o Regulamento (CE) n.º 479/2008, nos seguintes
supostos:
a) Cando os dereitos se transfiran por calquera
negocio xurídico inter vivos ou mortis causa e unicamente
cando se transfiran os dereitos a unha parcela destinada
á produción de viños cunha denominación de orixe pro-
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texida ou con indicacións xeográficas protexidas ou ao
cultivo de viñas nais de enxertos.
b) Cando os dereitos se transfiran a unha reserva
rexional de dereitos de plantación coa condición de que
os ditos dereitos se utilicen para plantar viñas cuxa produción teña unha saída garantida, de acordo cos criterios
que fixe o órgano competente da comunidade autónoma.
2. A transferencia dos dereitos de replantación, realizada mediante calquera negocio xurídico inter vivos,
soamente será válida se se realiza directamente entre o
titular da parcela que xerou os dereitos de replantación e
o titular da parcela en que se vai realizar a replantación,
sen prexuízo do que se dispoña para estes efectos na
regulación da transferencia de dereitos da reserva.
3. Non se poderán autorizar as transferencias de
dereitos de replantación anticipada, nin de dereitos provenientes dunha transferencia ou dunha reserva, que non
fosen utilizados polo que pretende transmitilos.
4. Correspóndelles ás comunidades autónomas a
autorización da transferencia de dereitos entre titulares
de parcelas que estean situadas dentro do seu territorio.
Corresponde ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño a autorización de transferencia de dereitos
entre parcelas que se encontren situadas en distintas
comunidades autónomas e transferencias de dereitos de
replantación entre unha parcela e unha reserva que
estean situadas en distintas comunidades autónomas.
5. Non caso en que a transferencia de dereitos afecte
unha denominación de orixe protexida que abranga o
territorio de varias comunidades autónomas, teranse en
consideración as seguintes regras:
a) Cando as parcelas do adquirente e do cedente
pertenzan á mesma comunidade autónoma e se encontren situadas dentro da mesma denominación de orixe
protexida, a autorización da transferencia correspóndelle
á comunidade autónoma.
b) Cando as parcelas do adquirente e do cedente
pertenzan a diferentes comunidades autónomas das
incluídas na denominación de orixe protexida, a autorización da transferencia correspóndelle ao Ministerio de
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.
c) Cando a transferencia de dereitos pretendida
supoña a saída ou entrada de dereitos na denominación
de orixe protexida que abranga o territorio de varias
comunidades autónomas, correspóndelle a autorización
ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
xa se refira a operación ao territorio dunha soa das comunidades autónomas afectadas ou se trate de transferencias de dereitos entre titulares de parcelas de distintas
comunidades autónomas.
6. Non se considerará transferencia a cesión de
dereitos de replantación entre dúas parcelas do mesmo
titular. Non obstante, para os efectos deste real decreto,
se as parcelas estivesen situadas en diferentes comunidades autónomas, ou unha delas nunha denominación de
orixe protexida que abranga o territorio de varias comunidades autónomas, será necesaria a autorización do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, como
requisito previo á autorización da plantación pola comunidade autónoma correspondente. Será de aplicación a
este caso o disposto no artigo 6.3.
Artigo 6. Requisitos para a solicitude de transferencias
de dereitos.
1. Para solicitar transferencias de dereitos de replantación, deberanse cumprir as condicións seguintes:
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a) O adquirente e o cedente deberán ter regularizada
a totalidade das súas viñas, de conformidade coa normativa vitícola vixente.
b) O adquirente non ten que ter transferido dereitos
de replantación, nin terse beneficiado dunha prima de
abandono, durante a campaña en curso ou nalgunha das
cinco campañas precedentes.
2. As plantacións que se vaian efectuar con dereitos
de replantación deberán cumprir a normativa reguladora
específica da denominación de orixe protexida correspondente ou ter dereito a comercializar o viño producido
cunha indicación xeográfica protexida.
3. As transferencias de dereitos non poderán en ningún caso supor incremento do potencial produtivo vitícola. Se o rendemento da parcela que se vai plantar superase en máis do cinco por cento o rendemento da parcela
de arrinca, efectuarase o axuste correspondente.
Para estes efectos, teranse en conta os rendementos
medios que figuran no anexo I. O Ministerio de Medio
Ambiente, e Medio Rural e Mariño actualizará, cando
corresponda, os ditos rendementos medios e antes do
comezo da campaña vitivinícola, de acordo coas comunicacións recibidas polas comunidades autónomas.
Non obstante, o cedente poderá presentar un certificado da comunidade autónoma competente que acredite
rendementos diferentes aos que figuran no citado anexo,
caso en que poderán ser tidos en conta para efectos de
realizar o axuste oportuno.
Artigo 7. Equilibrio territorial.
1. Con carácter xeral, as administracións públicas
competentes non poderán autorizar ningunha transferencia de dereitos cando a dita transferencia poida producir
desequilibrios relevantes na ordenación territorial do sector vitícola.
2. Para efectos do previsto no número anterior,
enténdese que se poden producir desequilibrios relevantes na ordenación territorial do sector vitícola nacional
cando o saldo de hectáreas transferidas nunha comunidade autónoma nunha mesma campaña supere o 0,4 por
cento da súa superficie total de viñas de uva destinada a
vinificación.
3. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño, cando circunstancias extraordinarias e imprevistas de tipo socioeconómico ou ambiental así o aconsellen, por proposta motivada da comunidade autónoma,
poderá denegar a autorización da transferencia de dereitos de replantación dunha determinada zona vitivinícola
cando a dita transferencia poida producir riscos graves de
desequilibrio na citada zona.
Artigo 8. Tramitación das transferencias de dereitos
cuxa autorización lle corresponde ao Ministerio de
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.
1. As solicitudes de transferencias de dereitos, dirixidas ao director xeral de Recursos Agrícolas e Gandeiros
do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
serán presentadas, polos que pretendan adquirilos, ante
o órgano competente da comunidade autónoma onde
radique a parcela onde se vaia efectuar a plantación, ou
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei
30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, con anterioridade ao 1 de abril de cada ano, conforme un modelo que conteña, cando menos, os datos
que figuran no anexo II, acompañadas da seguinte documentación:
a) Certificado expedido pola comunidade autónoma
desde a cal se vaia transferir o dereito de replantación, en
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que se acredite a existencia dos dereitos de replantación
que se vaian transferir, e que será valido para a campaña
en que se solicita a transferencia dos dereitos de replantación.
b) Copia autenticada do contrato de compravenda,
opción de compra ou calquera outro documento contractual que sirva de soporte á transferencia entre os viticultores cedente e adquirente.
2. O órgano competente da comunidade autónoma
remitiralle á Dirección Xeral de Recursos Agrícolas e Gandeiros do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño todas as solicitudes presentadas durante a campaña, unha vez revisadas e solicitada a totalidade da
documentación referida no número anterior.
3. A Dirección Xeral de Recursos Agrícolas e Gandeiros do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño, logo de informe da comunidade autónoma de
onde proceden os dereitos de replantación, de conformidade co disposto no artigo 83.4 da Lei de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ditará a resolución correspondente, en
que autorizará ou denegará motivadamente a transferencia solicitada, e notificarállela aos solicitantes e remitiralles a copia da resolución ás comunidades autónomas
afectadas. Contra a resolución denegatoria poderán interpoñer os interesados recurso de alzada ante o secretario
de Estado de Medio Rural e Auga.
Artigo 9.

Autorización de plantacións.

1. Correspóndelles ás comunidades autónomas, en
todo caso, a autorización das plantacións que se realicen
no seu ámbito territorial.
2. Non se poderá autorizar unha plantación se a
superficie que se vai plantar é superior aos dereitos de
replantación achegados para realizala.
3. Para solicitar a autorización de plantación, deberase achegar a solicitude correspondente, a documentación requirida pola comunidade autónoma e a xustificación de:
a) Existencia dos dereitos de replantación.
b) Xustificar o pagamento, exención ou non-suxeición ao imposto que sexa aplicable á transmisión dos
dereitos de replantación.
c) A resolución do Ministerio de Medio Ambiente, e
Medio Rural e Mariño que autorice a dita transferencia,
nos casos en que este ministerio fose competente para
autorizar previamente a transferencia dos dereitos de
replantación.
4. As comunidades autónomas poderán fixar a
superficie mínima das plantacións que se vaian realizar
con dereitos de replantación.
5. As comunidades autónomas poderán exixir que
as plantacións se realicen exclusivamente con determinadas variedades e que as plantas sexan da categoría certificada.
6. Os portaenxertos que se utilicen en plantacións ou
replantacións deberán proceder de viveiros legalmente
autorizados.
CAPÍTULO III
Plantacións ilegais de viñas
Artigo 10. Superficies plantadas de viñas despois do 31
de agosto de 1998.
As superficies de viñas plantadas despois do 31 de
agosto de 1998 sen un dereito de replantación deberán
ser arrincadas polo responsable da plantación ilegal ou,
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no seu defecto, polo propietario da parcela, sen prexuízo
do dereito do propietario a reclamar o custo da arrinca ao
responsable da plantación ilegal.
Artigo 11. Regularización de viñas.
1. As parcelas de viñas plantadas antes do 1 de setembro de 1998, sen un dereito de replantación cuxa produción soamente podía ser posta en circulación con destino a destilarías, continuarán sometidas a esta mesma
obriga.
2. Os titulares de plantacións de viñas a que se refire
o número 1 teñen a obriga de regularizar a situación
administrativa das súas viñas plantadas de forma irregular conforme o procedemento establecido no artigo 12.
3. Durante o procedemento de regularización, as
uvas e produtos elaborados a partir das producións das
ditas parcelas unicamente se poderán poñer en circulación con destino á destilación. Os produtos resultantes
non se poderán utilizar para a elaboración dun alcohol
cun grao alcohólico volumétrico adquirido igual ou inferior ao 80 por cento.
Artigo 12. Procedemento de regularización.
1. A solicitude de regularización presentarase ante o
órgano competente da comunidade autónoma en que
radique a parcela que se vai regularizar ou en calquera
dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992.
2. O prazo de presentación de solicitudes de regularización finalizará o 30 de xuño de 2009, sendo a data
límite para a resolución destas o 31 de decembro de
2009.
3. Todos os viticultores que se acollan ao procedemento de regularización a que se refire o número 2 do
artigo 11 pagarán unha compensación por hectárea de
cultivo, equivalente, como mínimo, ao dobre do valor
medio que en cada comunidade autónoma ten un dereito
de replantación por hectárea.
4. As comunidades autónomas establecerán o valor
medio do dereito de replantación de viñas no seu territorio, ou partes do seu territorio, a que se refire o número
anterior.
Artigo 13. Superficies non regularizadas.
Todas as plantacións que non fosen regularizadas
antes do 1 de xaneiro de 2010 deberán ser arrincadas polo
responsable da plantación ilegal ou, no seu defecto, polo
propietario da parcela, sen prexuízo do dereito do propietario da parcela a reclamar o custo da arrinca ao responsable da plantación ilegal.
Artigo 14. Réxime sancionador.
1. Se as superficies plantadas de viñas despois do 31
de agosto de 1998, a que fai referencia o artigo 10, se
arrincan nun prazo inferior a dous meses contados desde
a notificación que faga para o efecto a Administración, a
infracción será considerada como leve segundo o previsto no artigo 38.1.n) da Lei 24/2003, do 10 de xullo, da
viña e do viño. En todo caso o propietario da parcela
poderalle reclamar o importe da multa con que puidese
ser sancionado ao responsable da plantación ilegal.
2. Se, no prazo de dous meses contado desde a notificación que faga para o efecto a Administración, o responsable da plantación ilegal ou, no seu defecto, o propietario da parcela en que se encontra a plantación ilegal,
non executase a obriga de arrinca a que se refire o artigo
10, a infracción será considerada como grave segundo o
previsto no artigo 39.1.m) da Lei 24/2003, do 10 de xullo,
da viña e do viño. En todo caso o propietario da parcela
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poderalle reclamar o importe da multa ao responsable da
plantación ilegal.
Así mesmo, imporanse multas coercitivas por primeira vez o 1 de xaneiro de 2009 e logo cada 12 meses ata
que se produza a arrinca.
3. Se as superficies de viñas plantadas ilegalmente
antes do 1 de setembro de 1998, a que se refiren os artigos 11 a 13, non se regularizasen en 31 de decembro de
2009 e non fosen arrincadas, imporanse as correspondentes sancións leves ou graves, de acordo cos criterios sinalados nos números 1 e 2 deste artigo.
Así mesmo, imporanse multas coercitivas por primeira vez o 1 de xullo de 2010 e, posteriormente, cada 12
meses ata que se produza a arrinca.
4. En caso de incumprimento da obriga de arrinca,
poderase optar por executar subsidiariamente esta operación, correndo os gastos da arrinca por conta do obrigado,
como establece o parágrafo segundo do artigo 43.3 da Lei
24/2003, do 10 de xullo.
Artigo 15. Destino dos produtos das parcelas obxecto
da arrinca e control.
1. Ata que se efectúe a arrinca recollida nos artigos
10 e 13, as uvas e os produtos elaborados a partir das producións das ditas parcelas unicamente se poderán poñer
en circulación con destino á destilación, correndo o produtor cos gastos desta destilación. Os produtos resultantes desa destilación non se poderán utilizar para a elaboración de alcohol cun grao alcohólico volumétrico
adquirido igual ou inferior ao 80 por cento.
2. Os produtores a que fai referencia o número anterior presentarán ante o órgano competente da comunidade autónoma ou en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de decembro, antes do
final de cada campaña, as probas da destilación das producións. No caso de que non presente a dita proba no
prazo establecido, as comunidades autónomas imporán
unha sanción que se calculará en función do valor das
producións.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, o
órgano competente das comunidades autónomas, antes
do 31 de maio de cada ano e en calquera caso para a
seguinte colleita, poderá autorizar individualmente e por
petición do produtor que se permita a destrución da produción das parcelas antes da maduración das uvas, ou
que a dita produción se destine a consumo familiar se o
tamaño da superficie total que se vai arrincar é inferior a
0,1 hectárea.
Os produtores que foron autorizados para destruír a
produción a que se fai referencia nos números anteriores
procederán, antes do 30 de xuño dese mesmo ano, á destrución da produción desas parcelas. A partir desa data as
comunidades autónomas realizarán os controis sobre o
terreo e antes do 31 de xullo para verificar que a dita
colleita foi destruída.
3. As comunidades autónomas establecerán os sistemas de control adecuados para evitar que se comercialicen as producións destas plantacións ilegais.
Artigo 16. Comunicacións.
1. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 1 de febreiro de cada ano, e referida á campaña vitícola
precedente, a información contida nos anexos III e IV. Non
obstante, para a primeira comunicación antes do 1 de
febreiro de 2009 os datos estarán referidos ao período
entre 1 de agosto de 2008 e o 31 de decembro de 2008.
2. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 1 de febreiro de cada ano, e referida á campaña vitícola
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precedente, a información contida no anexo V. Non obstante, para a primeira comunicación antes do 1 de febreiro
de 2011 os datos estarán referidos ao período entre o 1 de
xaneiro de 2010 e o 31 de xullo de 2010.
3. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 1 de febreiro de 2009, a información contida nos
anexos VI, VII e VIII.
4. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes do
1 de febreiro de 2010, a información contida no anexo IX.
CAPÍTULO IV
Réxime de abandono de viñas
Artigo 17. Ámbito de aplicación.
1. Os titulares de viñas de uva para vinificación
poderanse acoller ao réxime de abandono do cultivo das
viñas de acordo co disposto no capítulo III do título V do
Regulamento (CE) n.º 479/2008.
2. O réxime de abandono de viñas aplicarase desde
a campaña vitivinícola 2008/2009 á 2010/2011, ambas
inclusive.
3. Para efectos de aplicación deste capítulo, entenderase por superficie vitícola a superficie que se quere arrincar dentro do réxime de abandono de viñas e que poderá
ser parte dunha parcela de viñas ou de varias parcelas de
viñas.
4. Naqueles casos en que o titular das viñas non
sexa o propietario das superficies que se queren arrincar,
necesitarase unha autorización do propietario e, se é o
caso, do cultivador para que o titular das viñas se poida
acoller ao réxime de abandono de viñas.
Artigo 18. Requisitos de admisibilidade.
1. As superficies que se queiran acoller ao réxime de
abandono das viñas deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Non ter recibido axudas comunitarias nin nacionais para medidas de reestruturación e reconversión nas
dez campañas vitícolas anteriores á solicitude de arrinca.
b) Non ter recibido axudas comunitarias en virtude
de calquera organización común do mercado, nin ningún
pagamento directo en virtude do Regulamento (CE) n.º
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, polo
que se establecen disposicións comúns aplicables aos
réximes de axuda directa no marco da política agrícola
común e se instauran determinados réximes de axuda
aos agricultores e polo que se modifican diversos regulamentos, nas últimas cinco campañas vitícolas anteriores
á solicitude de arrinca.
c) Estar coidadas.
As comunidades autónomas comprobarán este requisito sobre o terreo.
As comunidades autónomas que dispoñan de información actualizada que permita comprobar o cumprimento do requisito c) para unhas determinadas superficies poderán realizar o control sobre o terreo a que se fai
referencia no parágrafo anterior sobre o cinco por cento
desas superficies. Se tras o control sobre o terreo se revelan discrepancias significativas, incrementaranse os controis sobre o terreo de maneira apropiada durante o ano
en cuestión e o seguinte.
O titular deberá ter presentado a declaración de colleita
de acordo co Regulamento (CE) n.º 1282/2001 da Comisión,
do 28 de xuño de 2001, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do
Consello, no que respecta á recompilación de informa-
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ción para o coñecemento dos produtos e o seguimento
do mercado no sector vitivinícola, e que modifica o Regulamento (CE) n.º 1623/2000, para as campañas 2006/2007
e 2007/2008, así como as tres declaracións de colleita
anteriores á campaña en que se realice a arrinca.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando
o titular das superficies non realizase a declaración de
colleita por non estar obrigado a iso en virtude da lexislación vixente, terase en conta para cada explotación e para
o mesmo período a que se refire o parágrafo anterior, a
declaración de produción da bodega ou cooperativa a que
entregase a súa produción de acordo co número 3 do
artigo 1 do Real decreto 1227/2001, do 8 de novembro,
sobre declaracións de existencias, colleita de uva e produción, do sector vitivinícola.
Naqueles casos en que por motivos plenamente xustificados non existan nin declaracións de colleita nin de
produción, as comunidades autónomas poderán admitir
outros medios que xustifiquen que o viñedo estaba cultivado.
d) Ter un tamaño mínimo, medido en superficie continua, de cando menos 0,1 hectáreas. Non obstante, as
comunidades autónomas poderán fixar este tamaño
mínimo en 0,3 hectáreas se o tamaño medio das explotacións no seu territorio é superior a 1 hectárea.
e) Non ter sido plantada cun dereito de plantación
concedido en virtude do artigo 3 do Regulamento (CE)
n.º 1493/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, polo
que se establece a organización común do mercado vitivinícola.
f) Estar inscritas no rexistro vitícola a nome do titular
durante un tempo mínimo dun ano antes do 1 de agosto
do ano anterior a aquel en que se presente a solicitude de
arrinca de viñas.
g) Cumprir os restantes requisitos exixidos polo
artigo 100 do Regulamento (CE) n.º 479/2008.
2. Non se poderán acoller ao réxime de abandono de
viñas aqueles titulares que contraveñan a normativa
vixente en materia de plantacións de viñas para calquera
das superficies da súa explotación ata que se produza a
regularización.
Artigo 19. Primas.
1. A prima que se pagará pola superficie arrincada
será a establecida no anexo X e que resulte da que se
concrete en función do rendemento histórico da explotación.
2. Para o cálculo do rendemento histórico a que se
fai referencia no número anterior, terase en conta o rendemento medio das declaracións de colleita das campañas 2003/2004 a 2007/2008 da explotación en que se
encontra a superficie que se vai arrincar, eliminando as
campañas de maior e menor produción. As comunidades
autónomas poderán establecer que para as explotacións
vitícolas do seu territorio o rendemento histórico se poida
calcular para cada unha das superficies que se queren
beneficiar da prima, ou por tipos de produción, se se dispoñen dos datos necesarios ao longo do período de referencia.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando
non se realizase a declaración de colleita por non estar
obrigado a iso en virtude da lexislación vixente, as comunidades autónomas poderán ter en conta para o mesmo
período o rendemento recollido na declaración de produción da bodega ou cooperativa a que se entregase a produción, e a que fai referencia o número 3 do artigo 1 do
Real decreto 1227/2001, do 8 de novembro, para todos e
cada un dos titulares que entregasen a súa uva á dita
bodega. Neste caso, poderá tomarse o rendemento
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medio por categoría de viño, se este dato se encontra dispoñible.
En caso de que non se dispoña dalgunha das declaracións a que fan referencia os parágrafos anteriores, e
sempre que existan razóns xustificadas e debidamente
verificadas, ademais das recollidas no número 3 deste
artigo, poderanse ter en conta para a determinación da
prima os rendementos históricos da comunidade autónoma que concerna.
3. Naqueles casos en que, por causas de forza maior
ou circunstancias excepcionais, a produción da explotación se vise afectada en máis dun ano durante o período
de referencia, unicamente se terán en conta para o cálculo
do rendemento da explotación, recollido no número 2
deste artigo, aqueles anos en que a colleita non se viu
afectada por causas de forza maior ou circunstancias
excepcionais.
Entenderase por causa de forza maior o disposto no
número 4 do artigo 40 do Regulamento (CE) n.º 1782/2003
do Consello, do 29 de setembro de 2003, polo que se establecen disposicións comúns aplicables aos réximes de
axuda directa no marco da política agrícola común e se
instauran determinados réximes de axuda aos agricultores, e polo que se modifican diversos regulamentos.
4. Para o cálculo da prima, as comunidades autónomas efectuarán a conseguinte medición das superficies
elixibles seguindo o método establecido no artigo 28
deste real decreto. Non obstante e sempre que a superficie que se vai arrincar se poida identificar claramente no
Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas,
en diante SIXPAC, poderase realizar a medición en gabinete coas ferramentas dispoñibles.
5. Naqueles casos en que se solicite a arrinca da
totalidade da superficie das viñas para vinificación da
explotación, e a superficie utilizada para o cálculo do rendemento recollido no número 2 non sexa a mesma que a
resultante de aplicar o número 4, as comunidades autónomas poderán recalcular o novo rendemento da superficie que se vai arrincar.
Artigo 20. Superficies exentas de aplicación do réxime
de abandono.
1. As comunidades autónomas poderán decidir
excluír da aplicación do réxime zonas de montaña situadas a máis de 500 metros de altitude, ou zonas de elevada
inclinación onde as parcelas teñan pendentes superiores
ao 25 por cento, ou zonas onde as parcelas se cultiven en
socalcos.
2. As comunidades autónomas poderán excluír da
aplicación do réxime de arrinca de viñas aquelas zonas en
que as arrincas poidan ocasionar efectos desfavorables
para o ambiente ou a paisaxe.
As zonas a que se refire o parágrafo anterior non
poderán supor para cada comunidade autónoma máis
dun tres por cento da superficie de viñas para vinificación
recollida no anexo XI.
3. Cando unha comunidade autónoma utilice os criterios referidos nos números anteriores, remitiranlle ao
Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
como máis tarde o 10 de xullo de cada ano, a información
mínima contida no modelo establecido no anexo XII das
zonas excluídas, a extensión de cada unha delas así como
un informe motivado que xustifique a súa exclusión.
4. Aos produtores das zonas que queden exentas da
aplicación do réxime daráselles prioridade cando se apliquen as medidas de apoio establecidas no Regulamento
(CE) n.º 479/2008, sen prexuízo, se é o caso, das preferencias e prioridades establecidas na Lei 45/2007, do 13 de
decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio
rural.

945

5. Cada comunidade autónoma poderá decidir a non
aceptación de novas solicitudes de arrinca cando a superficie xa arrincada supere o 10 por cento da superficie de
viñas para vinificación da comunidade autónoma de
acordo coas superficies contidas no anexo XI.
6. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño, poderá decidir a suspensión de presentación de
novas solicitudes de arrinca cando a superficie xa arrincada supere o 8 por cento da superficie de viñas para
vinificación en España.
Artigo 21. Lugar e prazo de presentación de solicitudes.
1. Os titulares de viñas que se queiran acoller ao
réxime de arrinca presentarán a solicitude entre o 1 e o 31
de xullo de cada ano ante o órgano competente da comunidade autónoma onde se encontre a superficie que se
quere arrincar con prima ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de decembro.
2. As solicitudes presentaranse conforme un modelo
que conteña cando menos os datos que figuran no anexo
XIII, acompañadas cando menos da seguinte documentación:
a) Plano indicativo da superficie que se vai arrincar
cando esta non coincida cun recinto completo do SIXPAC.
b) Documento que acredite as causas de forza maior
ou circunstancias excepcionais a que se refire o número 3
do artigo 19.
Se, tras a verificación dos datos contidos nunha solicitude de arrinca, se comprobase a existencia de datos falsos que en ningún caso se poidan considerar erros ou
defectos emendables, a solicitude non se considerará
admisible para recibir calquera axuda do réxime de abandono de viñas, e será considerado como infracción grave
segundo o previsto no artigo 39.1.d) da Lei 24/2003, do 10
de xullo, da viña e do viño, e será sancionado cunha
multa de conformidade co establecido no artigo 42.2 da
citada lei.
3. O órgano competente da comunidade autónoma
remitiralle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño, antes do 1 de outubro, a información de
todas as solicitudes presentadas no ano, unha vez comprobadas as condicións de elixibilidade das superficies
que se van arrincar, en virtude do disposto nas letras a),
b), d), e) f) e g) do número 1 do artigo 18 e no número 2 do
mesmo artigo deste real decreto. Para cada solicitude
deberanse remitir os datos mínimos indicados na táboa 1
do anexo XIV. Por outro lado, as comunidades autónomas
enviarán un cadro resumo que conteña, cando menos, a
información do modelo recollido na táboa 2 do anexo XIV.
Os datos mínimos indicados na táboa 1 do anexo XIV
deberanse remitir novamente antes do 15 de xaneiro do
ano seguinte a aquel en que se presenten as solicitudes,
unha vez que se actualicen tras a comprobación prevista
na letra c) do número 1 do artigo 18.
Artigo 22. Criterios de prioridade.
No caso en que a porcentaxe de aceptación de solicitudes que aplique a Comisión Europea sexa inferior ao
100 por cento, establécese a seguinte orde de prioridade
entre as solicitudes:
a) Os titulares que soliciten a arrinca da totalidade
das superficies de viñas para vinificación da súa explotación e teñan 55 anos cumpridos na data en que se inicie o
prazo de presentación da solicitude.
b) Os titulares que soliciten a arrinca da totalidade
das superficies de viñas da súa explotación e teñan
menos de 55 anos cumpridos na data en que se inicie o
prazo de presentación da solicitude.
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c) Os titulares que teñan 55 anos cumpridos na data
en que se inicie o prazo de presentación da solicitude.
d) Os titulares que non se encontren en ningún dos
supostos anteriores.
No caso de que houbese que ordenar as solicitudes
dentro de cada unha das letras a) e b), terán preferencia
as solicitudes que afectan un menor número de hectáreas. No entanto, se houbese que ordenar as solicitudes
nas letras c) e d), terán preferencia as solicitudes que afectan a arrinca dunha maior porcentaxe de viñas da súa
explotación. Se persiste a necesidade de ordenar as solicitudes, efectuarase a ordenación priorizando os titulares
de maior idade.
Artigo 23. Aceptación de solicitudes de arrinca de
viñas.
1. Unha vez coñecida a porcentaxe de aceptación de
solicitudes establecida pola Comisión Europea, en virtude
do artigo 102.4 do Regulamento (CE) n.º 479/2008, o
Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
tendo en conta o cumprimento das prioridades establecidas no artigo 22 deste real decreto, comunicaralles ás
comunidades autónomas as solicitudes para as cales
existe dispoñibilidade orzamentaria.
2. As comunidades autónomas comunicaranlles aos
titulares das superficies a aceptación da solicitude de
arrinca, unha vez comprobadas as condicións de elixibilidade recollidas na letra c) do número 1 do artigo 18, así
como a prima que se lles concederá e a data límite ata a
cal se poderá realizar a arrinca e que, en todo caso, deberá
ser anterior ao 1 de abril do ano seguinte a aquel en que
se presentou a solicitude de arrinca.
3. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 20 de febreiro de cada ano, a información a que se fai
referencia no artigo 21.3 deste real decreto actualizada,
así como un cadro resumo das solicitudes aceptadas que
conteña cando menos os datos do modelo recollido no
anexo XV.
Artigo 24. Arrinca das viñas.
1. A comunidade autónoma, a partir da data a que fai
referencia o número 2 do artigo 23, comprobará que a
arrinca das superficies se produciu mediante controis
sobre o terreo. Naqueles casos en que non se arrincou a
totalidade dunha parcela ou recinto SIXPAC, efectuarase
unha medición da superficie realmente arrincada conforme o método previsto no artigo 28.
2. Non caso de que, tras o control sobre o terreo, se
comprobase que o titular arrincou menos do 85 por cento
da superficie para a que se aceptou a solicitude de prima
de abandono, non percibirá ningunha axuda do réxime de
abandono de viñas, e será considerado como infracción
leve segundo o previsto no artigo 38.1.g) da Lei 24/2003,
do 10 de xullo, da viña e do viño, e será sancionado de
conformidade co establecido no artigo 42.1 da citada lei.
3. As superficies polas cales se percibiu prima de
abandono de viñas non xerarán dereito de replantación.
4. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 1 de novembro de cada ano e referido ao ano financeiro FEAGA anterior, os datos contidos no anexo XVI, así
como o detalle por solicitante das superficies finalmente
arrincadas.
Artigo 25. Controis.
1. As actuacións de control serán realizadas conforme o establecido na normativa comunitaria aplicable e
neste real decreto.

Suplemento núm. 9

2. As comunidades autónomas articularán as medidas de control necesarias para garantir o cumprimento
das actuacións previstas nun plan xeral de control que
deberá establecer o Fondo Español de Garantía Agraria,
en colaboración con estas.
3. Con independencia do plan xeral de control que
se estableza, as autoridades competentes poderán desenvolver cantas actuacións de control consideren precisas.
4. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 1 de novembro de cada ano e referido ao ano financeiro FEAGA anterior, os datos contidos no anexo XVII.
Artigo 26.

Pagamento da prima.

A prima prevista no artigo 19 deste real decreto pagarase integramente ao titular polas superficies arrincadas,
antes do 15 de outubro do ano en que se realizou a arrinca
e unha vez que se comprobe que a arrinca se efectuou. As
comunidades autónomas poderán conceder axudas complementarias que se sumarán á prima por arrinca recollida no artigo 19 deste real decreto, ata o límite do 75 por
cento da prima aplicable.
Artigo 27. Condicionalidade e pagamento único.
1. Todo titular que se beneficiase dunha prima por
abandono deberá cumprir na súa explotación, e durante
os tres anos seguintes á percepción da prima, os requisitos legais de xestión establecidos no Regulamento (CE)
n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro, así como
as boas condicións agrarias e ambientais establecidas no
Real decreto 2352/2004, do 23 de decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en relación coas axudas directas no marco da política agrícola común.
2. Os titulares de viñas que se beneficiasen dunha
prima por abandono poderanse acoller ao réxime de
pagamento único no ano seguinte á arrinca, de acordo
coa normativa que se estableza para o efecto, en relación
coas solicitudes de admisión ao réxime e as comunicacións de dereitos provisionais e definitivos.
O número de dereitos de axuda será igual ao número
de hectáreas para as que percibiu a prima de abandono.
O valor unitario dos dereitos de axuda será igual ao
valor da media rexional dos dereitos da comunidade
autónoma de que se trate e en ningún caso será superior
aos 350 euros por hectárea.
CAPÍTULO V
Medición e rexistro
Artigo 28.

Medición de parcelas.

Cando, en aplicación do capítulo IV deste real decreto,
unha superficie vitícola teña que ser medida, terase en
conta o método recollido no artigo 75 do Regulamento
(CE) n.º 555/2008 da Comisión, do 27 de xuño.
Artigo 29.

Rexistro vitícola.

1. As comunidades autónomas deberán manter o
seu rexistro vitícola actualizado e utilizarase a información gráfica e alfanumérica de identificación de parcelas
do SIXPAC.
2. As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes
do 31 de decembro de cada ano, a información necesaria
para elaborar o inventario vitícola con datos referidos ao
31 de xullo baseada nos datos contidos no rexistro vití-
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cola, que conteña, cando menos, as indicacións que figuran nos modelos dos anexos XVIII, XIX e XX.
CAPÍTULO VI
Variedades de vide
Artigo 30.

Definicións.

Para efectos deste real decreto, entenderase por:
1. Variedade de uva de vinificación, unha variedade
de vide cultivada, de forma habitual, para a produción de
uva destinada á elaboración de viños para o consumo
humano.
2. Variedade de uva de mesa, unha variedade de vide
recollida nas normas de comercialización adoptadas en
aplicación do Regulamento (CE) n.º 2789/1999 da Comisión polo que se establecen as normas de comercialización aplicables ás uvas de mesa, cultivada de forma habitual para a produción de uva destinada ao consumo en
fresco.
3. Variedade de uva para un destino particular, unha
variedade de vide cultivada normalmente para outros
destinos diferentes dos mencionados nos números 1 e 2,
tales como:
Elaboración de zume de uva.
Produción de uva destinada normalmente á industria
conserveira.
Produción de uvas para secar.
4. Variedade de portaenxerto, unha variedade de
vide cultivada para a produción de material de multiplicación vexetativa da vide e da cal se obteña a parte subterránea da planta.
Artigo 31. Clasificación.
1. As variedades de vide clasificaranse nunha das
categorías seguintes:
a) Para as variedades de uva de vinificación, en recomendadas, autorizadas ou de conservación vexetal.
b) Para as variedades de uva de mesa e de uva con
destino particular, en recomendadas e autorizadas
c) Para as variedades de portaenxerto, en recomendadas.
2. Todas as variedades de vide recollidas nos números anteriores deberán estar incluídas no Rexistro de
Variedades Comerciais de Vide para España, salvo aquelas que estivesen en cultivo con anterioridade á entrada
en vigor do Real decreto lexislativo 442/1986, do 10 de
febreiro, polo que se modifica a Lei de sementes e plantas
de viveiro para adaptala ás directivas da Comunidade
Económica Europea e non estean incluídas no mencionado rexistro.
3. Formarán parte das variedades de vide recomendadas:
a) No que se refire a variedades de vinificación,
aquelas que pertenzan á especie Vitis vinífera (L) e que
produzan normalmente viños cuxa boa calidade estea
recoñecida.
b) No que se refire a variedades de uva de mesa,
aquelas que pertencen á especie Vitis vinifera (L) e que se
cultiven para a produción de uva de mesa respecto da cal
exista unha forte demanda no mercado.
c) No que se refire a variedades de uva para destinos
particulares, as variedades pertencentes á especie Vitis
vinifera (L), cando tales variedades de vide presenten normalmente unha aptitude particular para os destinos de
que se trate.
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d) No que se refire ás variedades de portaenxertos,
aquelas que se cultiven para obter material de multiplicación da vide respecto dos cales a experiencia adquirida
demostrase que posúen aptitudes culturais satisfactorias.
4. Formarán parte das variedades de vide autorizadas:
a) No que se refire a variedades de uva de vinificación, aquelas que pertenzan á especie Vitis vinífera (L) e
das cales se obteña un viño de calidade cabal e comercial
que non alcance á do viño recollido na letra a) do número 3.
b) No que se refire a variedades de uva de mesa,
aquelas que pertenzan á especie Vitis vinifera e que se
cultiven para a produción de uva de mesa e cuxa calidade
aínda tendo un nivel axeitado, non alcance a das recollidas na letra b) do número 3, ou que presenten defectos no
seu cultivo.
c) No que se refire a variedades de uva para destinos
particulares, as variedades pertencentes á especie Vitis
vinifera (L), das cales se obteñan produtos cuxa calidade,
aínda tendo un nivel axeitado, non alcancen á dos produtos obtidos coas variedades de vide recollidas na letra c)
do número 3.
5. Formarán parte das variedades de vide de conservación vexetal aquelas que non correspondan aos criterios recollidos nos números 3 e 4, pero que, pola súa
antigüidade, interese e adaptación local, sexa aconsellable a súa conservación e cumpran algún dos seguintes
requisitos:
a) Que pertenzan á especie Vitis vinifera (L).
b) Que pertenzan a un cruzamento entre a especie
Vitis vinifera (L) e outra da especie Vitis, sempre que non
se trate dunha das variedades mencionadas na letra b) do
número 1 do artigo 24 do Regulamento (CE) n.º 479/2008.
Artigo 32. Avaliación da calidade.
A avaliación da calidade efectuarase baseándose nos
resultados dos exames de aptitude cultural das variedades de vide de que se trate, así como nos resultados dos
exames analíticos e organolépticos dos correspondentes
produtos acabados, especificados no anexo XXII.
Artigo 33. Sinonimias e homonimias.
Para cada unha das variedades incluídas na clasificación engadiranse, en caso de telas, as sinonimias que
correspondan, sempre que sexan nomes suficientemente
coñecidos e utilizados nas rexións de que se trate e sempre que non existan indicacións contrarias desde o punto
de vista morfolóxico e ampelográfico, debidamente contrastados.
Elaborarase, así mesmo, unha lista de homonimias
dentro das variedades incluídas na clasificación.
Artigo 34. Administración competente.
As comunidades autónomas serán as responsables
de clasificar como variedades de vide no seu ámbito territorial as variedades de vide do xénero Vitis destinadas á
produción de uva para vinificación ou de material de multiplicación vexetativa da vide.
Artigo 35. Modalidades de clasificación.
A inclusión dunha variedade de vide nunha determinada categoría levarase a cabo sempre que se cumpran
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os requisitos previstos nos números 3, 4 e 5 do artigo 31
da seguinte forma:
1. A inclusión dunha variedade na categoría de recomendada poderase realizar cando a variedade de que se
trate estivese cando menos cinco anos dentro da categoría de autorizada no territorio de que se trate.
2. A inclusión dunha variedade de uva de mesa ou
de uva de vinificación dentro da categoría de autorizada
poderase levar a cabo cando esa variedade leve incluída
como mínimo dous anos na clasificación dunha comunidade autónoma limítrofe. Neste caso non será de aplicación o disposto no artigo 32.
3. A inclusión dunha variedade totalmente nova, sen
que esta se encontre clasificada nas comunidades autónomas limítrofes, deberá ser sometida á avaliación de
calidade a que se fai referencia no artigo 32. Unha vez que
a dita proba demostre unha aptitude satisfactoria, esta
variedade incluirase dentro da categoría de autorizadas.
4. A inclusión dunha variedade de portaenxertos na
categoría de recomendadas realizarase cando esta fose
sometida a un exame de aptitude cultural e os resultados
deste fosen satisfactorios.
5. Cando a experiencia adquirida demostre que unha
variedade de vide non cumpre as exixencias requiridas
para a categoría en que está clasificada e que a calidade
do produto obtido non é satisfactoria, poderase pasar a
outra categoría inferior ou suprimirse.
Artigo 36. Deber de colaboración.
1. As comunidades autónomas comunicaranlle ao
Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
antes do 1 de abril de cada ano, as modificacións na clasificación de variedades que figuran no anexo XXI que realizasen en cumprimento do previsto no artigo 34.
2. O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño publicará anualmente, mediante orde ministerial
no «Boletín Oficial del Estado», as modificacións que se
produzan no anexo XXI con base nas comunicacións efectuadas polas comunidades autónomas.
Artigo 37. Prohibición de plantacións con variedades
non clasificadas.
Quedan prohibidos a plantación, a substitución de
marras, o enxerto sobre o terreo e o sobreenxerto de
variedades de vide non inscritas na clasificación. Estas
restricións non serán de aplicación ás vides utilizadas en
investigacións e experimentos científicos.
Excepcionalmente, poderase permitir a produción de
material de multiplicación vexetativa da vide reservado
exclusivamente para a exportación a países terceiros
sempre que se efectúe un control adecuado da produción,
así como a produción de plantaenxerto con viníferas producidas noutro Estado membro.
CAPÍTULO VII

Reservas de dereitos
Artigo 38. Reserva Nacional de Dereitos de Plantación
de Viñedo.
1. Créase a Reserva Nacional de Dereitos de Plantación de Viñedo no Ministerio de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño, con obxecto de permitirlle á Administración xeral do Estado a asignación ou reasignación de
dereitos de plantación de viñas a aquelas comunidades
autónomas que, con criterios obxectivos, xustifiquen que
os precisan máis.
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2. Á Reserva Nacional incorporaranse os seguintes
dereitos de plantación:
a) Os dereitos de plantación que procedan das reservas rexionais despois de permanecer nelas tres campañas sen se teren utilizado.
b) Os dereitos de replantación cuxo período de
vixencia caducase e proviñesen dunha comunidade autónoma que non constituíse Reserva Rexional. A posterior
asignación destes dereitos pola Reserva Nacional será,
durante as tres campañas inmediatamente seguintes, de
disposición exclusiva da comunidade autónoma de
orixe.
Artigo 39.

Reservas rexionais.

1. As comunidades autónomas poderán constituír
reservas de dereitos de plantación de viñas no ámbito do
seu territorio co fin de facilitar a xestión do potencial vitícola e evitar a perda deste. As transmisións de dereitos a
través da reserva respectarán os principios recollidos no
Regulamento (CE) n.º 479/2008 canto a mantemento do
potencial produtivo.
2. As comunidades autónomas poderán incorporar
ás súas reservas de dereitos todos aqueles que sexan
adquiridos aos titulares deles. Non obstante, os ditos
dereitos de plantación deberanse utilizar en parcelas destinadas á produción de viños cunha denominación de
orixe protexida ou cunha indicación xeográfica protexida.
3. Os dereitos de replantación transferidos entre
comunidades autónomas que non sexan utilizados nas
dúas campañas seguintes á súa aprobación polo Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, entrarán
automaticamente na reserva da comunidade autónoma
de destino ou, se é o caso, na Reserva Nacional.
4. Os dereitos de plantación non exercidos dentro do
seu período de vixencia por causas non imputables ao
seu titular pasarán á Reserva Rexional ou, se é o caso, á
Nacional. Non obstante, unha vez finalizada a causa que
motivou a imposibilidade do exercicio do dereito de plantación, os correspondentes dereitos serán asignados, sen
contraprestación económica ningunha, ao seu titular de
orixe.
Artigo 40.

Adxudicación de dereitos.

1. Na adxudicación de dereitos de plantación teranse
en conta, entre outros, os seguintes criterios de prioridade, sen prexuízo dos establecidos, se é o caso, na Lei
45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento
sustentable do medio rural:
a) Mozos agricultores que, de acordo co que establece o número 7 do artigo 2 da Lei 19/1995, do 4 de xullo,
de modernización das explotacións agrarias, estean
dados de alta no réxime especial da Seguridade Social
dos traballadores por conta propia ou autónomos no
momento da presentación da solicitude.
b) Agricultores titulares de explotacións agrarias
prioritarias.
c) Agricultores a título principal.
2. Os solicitantes de dereitos non deberán ter sido
beneficiarios da prima por abandono nin ter cedido dereitos de replantación cando menos nas últimas cinco campañas.
3. Os solicitantes de dereitos de replantación deberán ter a totalidade das súas parcelas de viñas, conforme
a normativa vitícola vixente no momento de presentar a
solicitude.
4. Os dereitos de plantación asignados aos viticultores procedentes dunha reserva non poderán ser obxecto
de transferencia.
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5. As comunidades autónomas poderán establecer
outros criterios, ademais dos establecidos no número 1
deste artigo, para a concesión dos dereitos provenientes
da súa reserva.
6. As comunidades autónomas poderán asignar os
dereitos das súas reservas:
a) Sen contrapartida financeira, aos produtores de
menos de 40 anos que posúan capacidade profesional
suficiente e que se establezan por primeira vez como
xefes de explotación ou cotitulares dela.
b) A cambio dunha contrapartida financeira, aos produtores que utilicen eses dereitos para plantar viñas cuxa
produción teña unha saída garantida. Para determinar o
prezo dos dereitos da reserva terase en conta o valor
comercial das producións das ditas viñas.
Artigo 41. Asignación de dereitos da Reserva Nacional
ás reservas rexionais.
1. Periodicamente, os dereitos da Reserva Nacional,
excluídos aqueles que transitoriamente teñan que cubrir
determinados prazos, asignaranse ás comunidades autónomas.
2. No suposto de que unha determinada comunidade autónoma non constitúa Reserva Rexional, o uso
que esta fixese dos dereitos que se lle asignen deberá
acomodarse ás condicións e requisitos establecidos no
artigo 40 deste real decreto.
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aplicando durante o período experimental ou de produción.
2. Os dereitos de replantación concedidos en virtude
do Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto, polo que se
regula o potencial de produción vitícola, e que sexan válidos ata unha data posterior á entrada en vigor deste real
decreto, seguirán sendo válidos ata esa data.
Disposición transitoria segunda. Procedementos de
autorización de transferencias de dereitos de replantación competencia do Ministerio de Medio Ambiente, e
Medio Rural e Mariño.
Os procedementos de autorización de transferencias
de dereitos de replantación competencia do Ministerio de
Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, iniciados con
anterioridade á entrada en vigor deste real decreto, tramitaranse, ata a súa resolución, conforme a normativa
vixente cando se iniciaron, e será de aplicación o establecido neste real decreto en materia de recursos.
Disposición derrogatoria.

Derrogación normativa.

As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes do
31 de decembro de cada ano e referido á campaña vitivinícola precedente, a información contida no anexo XXIII.

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto e, en
particular:
a) O Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto, polo
que se regula o potencial de produción vitícola.
b) Os números do 1 ao 6 do artigo primeiro do Real
decreto 373/2003, do 28 de marzo, de medidas urxentes
no sector vitivinícola.
c) O Real decreto 196/2002, do 15 de febreiro, polo
que se regula o establecemento de reservas de dereitos
de plantación de viñas.

Disposición adicional primeira. Reservas de dereitos.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Continuarán subsistentes a Reserva Nacional e as
reservas das comunidades autónomas creadas en virtude
do Real decreto 196/2002, polo que se regula o establecemento de reservas de dereitos de plantación de viñas.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no
artigo 149.1.13.ª da Constitución, que atribúe ao Estado a
competencia exclusiva en materia de bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica.

Disposición adicional segunda. Presentación de solicitudes para abandono de viñas.

Disposición derradeira segunda.
volvemento.

1. Para a campaña 2008/2009 o prazo de presentación de solicitudes establecido no artigo 21.1 finaliza o 5
de setembro de 2008 inclusive.
2. Así mesmo, para a campaña 2008/2009 a información a que se refire o artigo 21.3 deberán remitirlla as
comunidades autónomas ao Ministerio de Medio
Ambiente, e Medio Rural e Mariño, antes do 5 de outubro
de 2008.

Facúltase o ministro de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño, para modificar os anexos deste real
decreto de acordo coas modificacións da normativa
comunitaria, así como para modificar as datas e prazos
contidos nesta disposición.

Artigo 42.

Comunicacións.

Disposición adicional terceira. Terminoloxía.
Ata a entrada en vigor do capítulo III do título III do
Regulamento (CE) n.º 479/2008, asimilarase o termo
denominación de orixe protexida a v.c.p.r.d e o termo
indicación xeográfica protexida a viño de mesa con indicación xeográfica.
Disposición transitoria primeira. Dereitos concedidos
coa normativa anterior.
1. Os dereitos de nova plantación e as condicións
sobre o uso destes dereitos ou das superficies plantadas
en virtude deles, concedidos con anterioridade á entrada
en vigor deste real decreto para experimentación vitícola
ou para o cultivo de viñas nais de enxertos, continuaranse

Facultade de desen-

Disposición derradeira terceira. Deber de información.
O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e
Mariño e as comunidades autónomas intercambiarán,
preferentemente por vía telemática, a información necesaria para facilitar o seguimento das disposicións recollidas neste real decreto.
Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 18 de xullo de 2008.
JUAN CARLOS R.
A ministra de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANEXO I
Rendementos medios
Comunidade Autónoma de Andalucía
Almería: 30 hl/ha.
Cádiz: 80 hl/ha.
Córdoba: 50 hl/ha.
Granada: 30 hl/ha.
Huelva: 83 hl/ha.
Jaén: 40 hl/ha.
Málaga: 32 hl/ha.
Sevilla: 49 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Aragón
Huesca: 50 hl/ha.
Teruel: 26 hl/ha.
Zaragoza: 29 hl/ha.
Comunidade Autónoma do Principado de Asturias
En toda a comunidade: 59 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Illes Balears
En toda a comunidade: 47 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Canarias
Las Palmas: 12 hl/ha.
Santa Cruz de Tenerife: 24 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Cantabria
En toda a comunidade: 26 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha
Albacete: 36 hl/ha.
Ciudad Real: 54 hl/ha.
Cuenca: 45 hl/ha.
Guadalajara: 31 hl/ha.
Toledo: 41 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Castilla y León
Ávila: 27 hl/ha.
Burgos: 36 hl/ha.
León: 50 hl/ha.
Palencia: 24 hl/ha.
Salamanca: 28 hl/ha.
Segovia: 33 hl/ha.
Soria: 27 hl/ha.
Valladolid: 30 hl/ha.
Zamora: 35 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Cataluña
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Zonas de produción da denominación de orixe:
Alella: 34 hl/ha.
Conca de Barberá: 40 hl/ha.
Costers de Segre: 46 hl/ha.
Montsant: 39 hl/ha.
Priorat: 31 hl/ha.
Plá de Bages: 40 hl/ha.
Penedés: 64 hl/ha.
Tarragona: 51 hl/ha.
Terra Alta: 37 hl/ha.
Empordá-Costa Brava: 41 hl/ha.
Resto de zonas:
Barcelona: 58 hl/ha.
Girona: 43 hl/ha.
Lleida: 46 hl/ha.
Tarragona: 45 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Extremadura
Badajoz: 44 hl/ha.
Cáceres: 23 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Galicia
A Coruña: 64 hl/ha.
Lugo: 59 hl/ha.
Ourense: 40 hl/ha.
Pontevedra: 56 hl/ha.
Comunidade Autónoma de La Rioja
En toda a comunidade: 45 hl/ha.
Comunidade Autónoma de Madrid
En toda a comunidade: 26 hl/ha.
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia
En toda a comunidade: 22 hl/ha.
Comunidade Foral de Navarra
Zonas de produción da D.O.Ca.:
La Rioja: 44 hl/ha.
Resto comunidade: 40 hl/ha.
Comunidade Autónoma do País Vasco
Araba: 45 hl/ha.
Gipuzkoa: 78 hl/ha.
Bizkaia: 71 hl/ha.
Comunidade Valenciana
Alacant: 21 hl/ha.
Castelló: 20 hl/ha.
Valencia: 36 hl/ha.
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ANEXO II
Solicitude de transferencia de dereitos de replantación de viñas
SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA
DE DEREITO DE
REPLANTACIÓN DE VIÑAS

A.- ADQUIRENTE

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE :
Provincia:
Nº expediente:

B.- SITUACIÓN DO PREDIO

Nome e apelidos ...............................
Domicilio ..........................................
Localidade ........................................
NIF ...................... Teléfono ..............

Termo municipal .................... C.P. ........................
Provincia .............................................................
Denominación de orixe ou indicación xeográfica .........
Nº de explotación de rexistro vitícola .....................

C.- DATOS DA PARCELA QUE SE VAI PLANTAR

Superficie
Municipio

Polígono

Parcela

T ou P (1)

Tipo de viña (2)

Variedade

Ha

a

ca

Superﬁcie total .............
D.- CEDENTE

E.- SITUACIÓN DO PREDIO

Nome e apelidos ...................................
Domicilio ................................................
Localidade .............................................
NIF ........................ Teléfono .................

Termo municipal ........................ C.P. ........................
Provincia .......................................................................
Denominación de orixe ou indicación xeográfica ........
Nº de explotación de rexistro vitícola .........................

F.- DATOS DA PARCELA CUXOS DEREITOS SE CEDEN
Superficie
Municipio

Polígono

Parcela

T ou P (1) Tipo de viña (2)

Rendemento
Hl/ha

Variedade

ha

a

ca

Superﬁcie total .............
G.- SOLICITUDE
Solicito que me sexa concedida a transferencia de dereitos de replantación de viñas consignados nos puntos anteriores.
......................... de ........................ de .............
O ADQUIRENTE

(1) T = total
P = parcial referido á superficie arrincada con respecto á da parcela.
(2) VCPRD ou DOP; VM = viño de mesa ou IXP
DIRECTOR XERAL DE RECURSOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, E MEDIO RURAL E MARIÑO
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ANEXO III
Sancións impostas polas comunidades autónomas segundo os artigos 85(3), 86(4) e 87(2) do
Regulamento (CE) nº 479/2008 do Consello
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Sanción imposta na campaña*
Conforme a lexislación
nacional ou da comunidade
autónoma, segundo o
artigo 85(3) do Regulamento
(CE) nº 479/2008 do Consello

€

Superficie
(ha)

Conforme a lexislación
comunitaria segundo o
artigo 85(3) do Regulamento (CE)
nº 479/2008 do Consello

€

Conforme a lexislación
comunitaria segundo
o artigo 86(4) do
Regulamento (CE)
nº 479/2008 do Consello

Superficie (ha)

€

Conforme a lexislación
comunitaria, segundo o
artigo 87(2) do Regulamento
(CE) nº 479/2008 do
Consello

Superficie
(ha)

€

Superficie (ha)

*Primeira comunicación antes do 1 de febreiro de 2009 con datos referidos ao período entre 1/8/2008 e 31/12/2008.
Para comunicacións posteriores, os datos estarán referidos á campaña precedente (número 1 do artigo 16 deste real
decreto)
Data límite da comunicación: 1 de febreiro

ANEXO IV
Comunicación anual sobre superficies plantadas sen dereitos de plantación despois do 31/8/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación despois do 31/8/1998
detectadas na
campaña*
(ha)

arrincadas na
campaña*
(ha)

superficie suxeita a
destilación
(ha)

volume de viño
destilado na campaña*
(hl)

superficie suxeita
a probar a non
circulación
(ha)

*Primeira comunicación como máis tarde o 1 de febreiro de 2009 con datos referidos ao período entre 1/8/2008
e 31/12/2008. Para comunicacións posteriores os datos estarán referidos á campaña precedente.
(número 1 do artigo 16 deste real decreto)
Data límite da comunicación: 1 de febreiro

ANEXO V
Comunicación anual sobre superficies plantadas sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
non regularizada
ata 31/12//2009
(ha)

arrincada na campaña*
(Regulamento (CE)
nº 479/2008 do
Consello art. 86(4))
(ha)

superficie suxeita a
destilación
(ha)

volume de viño
destilado na campaña*
(hl)

superficie suxeita
a probar a non
circulación
(ha)

*Primeira comunicación como máis tarde o 1 de febreiro de 2011 con datos referidos ao período entre 1/1/2010
e 31/7/2010. Para comunicacións posteriores, os datos estarán referidos á campaña precedente.
(número 2 do artigo 16 deste real decreto)
Data límite da comunicación: 1 de febreiro
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ANEXO VI
Comunicación inicial sobre superficies plantadas sen dereitos de plantación despois do 31/8/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación despois do 31/8/1998
detectada entre o 1/9/1998 e o 31/7/2008
(ha)

arrincada entre o 1/9/1998 e o 31/7/2008
(ha)

Data límite da comunicación: 1 de febreiro de 2009
(número 3 do artigo 16 deste real decreto)

ANEXO VII
Comunicación inicial sobre superficies plantadas sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación despois do 31/8/1998
detectada entre o 1/9/1998 e o
31/7/2008
(ha)

Regularizada ata o 31/7/2008 segundo
o artigo 2(3) do Regulamento (CE) nº
1493/1999
(ha)

Regularizada segundo o artigo 2(3)
do Regulamento (CE) nº 1493/1999
denegados pola comunidade autónoma
(ha)

Data límite da comunicación: 1 de febreiro de 2009
(número 3 do artigo 16 deste real decreto)

ANEXO VIII
Comunicación sobre a nova regularización segundo o artigo 86(1) do Regulamento (CE) nº 479/2008
do Consello das superficies plantadas sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
regularizada entre
o 1/8/2008 e o
31/12/2008
(ha)

sancións pagadas
entre o 1/8/2008 e
o 31/12/2008
(€)

media do valor
dos dereitos
de plantación
utilizados para o
cálculo da sanción
(€/ha)

Data límite da comunicación: 1 de febreiro de 2009
(número 3 do artigo 16 deste real decreto)

superficie suxeita
a destilación
(ha)

volume de viño
destilado na
campaña entre
o 1/8/2008 e o
31/12/2008
(hl)

superficie suxeita
a probar a non
circulación
(ha)
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ANEXO IX
Comunicación sobre a nova regularización segundo o artigo 86(1) do Regulamento (CE) nº 479/2008
do Consello, das superficies plantadas sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada sen dereitos de plantación antes do 1/9/1998
regularizada entre
o 1/1/2009 e o
31/12/2009
(ha)

sancións entre
o 1/1/2009 e o
31/12/2009
(€)

media do valor
dos dereitos
de plantación
utilizados para o
cálculo da sanción
(€/ha)

superficie suxeita
a destilación
(ha)

volume de viño
destilado na
campaña entre
o 1/1/2009 e o
31/12/2009
(hl)

superficie suxeita
a probar a non
circulación
(ha)

Data límite da comunicación: 1 de febreiro de 2010
(número 4 do artigo 16 deste real decreto)

ANEXO X
Cadro de primas de arrinca por hectárea

ANEXO XI
Superficie de viñas por comunidade autónoma

Prima (€/ha)
Rendemento
por hectárea
(hl)

Comunidade Autónoma

Solicitudes
aprobadas
2008/2009

Solicitudes
aprobadas
2009/2010

Solicitudes
aprobadas
2010/2011

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 e ≤30

4 080

3 740

3 400

>30 e ≤40

5 040

4 620

4 200

>40 e ≤50

5 520

5 060

4 600

>50 e ≤90

7 560

6 930

6 300

>90 e ≤130

10 320

9 460

8 600

>130 e
≤160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidade Valenciana

Superficie
hectáreas

37.863
47.804
211
1.755
19.884
68
75.452
520.247
60.151
89.826
32.637
16.257
40.564
25.498
13.976
44.139
73.433

ANEXO XII
Zonas de exclusión do réxime de arrinca de viñas
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data de comunicación:
ZONAS DE EXCLUSIÓN

Denominación da zona

Zona de montaña >500m

1 ..................
2 ..................
....................

Zonas con pendente >25%

1 ..................
2 ..................
....................

Zonas con consideracións ambientais

1 ..................
2 ..................
....................

Superficie da rexión (ha)

1 ..................
2 ..................
....................
Data límite da comunicación: 10 de xullo de cada ano (2008, 2009 e 2010)
(número 3 do artigo 20 deste real decreto)

Zonas con parcelas en socalcos

Xustificación
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ANEXO XIII
Modelo de solicitude de arrinca de plantacións de viñas
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE :
Provincia:
Nº expediente:

SOLICITUDE DE ARRINCA DE
PLANTACIÓNS DE VIÑAS

A.- TITULAR DAS VIÑAS
NIF ................................
Data de nacemento ..... / ...... / ......
Nome e apelidos ........................................................................................................
Domicilio .................................................................................. C.P. .......................
Localidade ........................ Provincia ................... Teléfono de contacto .....................
Conta corrente .....................................
B.- DATOS DAS SUPERFICIES QUE SE VAN ARRINCAR
Superficie
Comunidade
autónoma

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

ha

Arrinca
a

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial

Ref. Rex. vitícola

Ȼ total

Ref. SIXPAC

Ȼ parcial
Superficie total

Ȼ
Ȼ

Ȼ

•
•
•

Marcar se o titular arrinca a totalidade das superficies de viñas de uva para vinificación da súa explotación.
En caso contrario, indicar a superficie total de viñas da explotación: ...................... ha.
Marcar se o titular non realizou declaracións de colleita e indicar as bodegas ou cooperativas a que
entregou a súa produción.
NIF................. Razón social ..........................
Poboación .................. Provincia ...............................
Marcar se o titular presenta documentación que acredite que non tivo produción nalgunha das campañas
a que fai referencia o artigo 19 deste real decreto. Marcar se o titular presenta autorización do propietario
e/ou do cultivador para arrincar a superficie.
O titular manifesta que son certos todos os datos contidos nesta solicitude e autoriza a Administración
para poder efectuar calquera comprobación deles.
O titular manifesta que as parcelas da súa explotación e as que se pretenden arrincar cumpren co
disposto nos artigos 17 e 18 deste real decreto
O titular comprométese a levar a cabo a arrinca para a cal solicita prima de ser aceptada a súa solicitude.
En caso de non proceder á dita arrinca nos prazos e condicións que estableza a Administración, aplicarase
o número 2 do artigo 24 deste real decreto.
................................ de

................

O TITULAR DAS VIÑAS

de .......................
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ANEXO XIV
Comunicación sobre solicitudes elixibles
Táboa 1
Comunidade autónoma
Campaña
Data da comunicación:
Superficie
solicitada (ha)

NIF

Superficie
vitícola total da
explotación

Data de
nacemento

Rendemento
(hl/ha)

Axuda (€)

Data límite de comunicación: 1 de outubro
(número 3 do artigo 21 deste real decreto)

Táboa 2
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data de comunicación:
Rendemento (hl/ha)
≤20
Prioridade 1:
arrincar a totalidade da
explotación e
ter 55 anos ou
máis

Prioridade 2:
arrincar a totalidade da
explotación e
ter menos de
55 anos

Prioridade 3:
non arrincar a
totalidade da
explotación e
ter 55 anos ou
máis

Prioridade 4:
non cumprir
ningunha das
prioridades
anteriores

Total
Comunidade
Autónoma

Superficie total (ha)
Prima UE
Fondos
Comunidade
Autónoma

€
€
€/ha

Superficie total (ha)
Prima UE
Fondos
Comunidade
Autónoma

€
€
€/ha

Superficie total (has)
Prima UE
Fondos
Comunidade
Autónoma

€
€
€/ha

Superficie total (ha)
Prima UE
Fondos
Comunidade
Autónoma

€
€
€/ha

Superficie total (ha)
Prima UE
Fondos
Comunidade
Autónoma

€
€
€/ha

Data límite de comunicación: 1 de outubro
(número 3 do artigo 21 deste real decreto)

>20
≤30

>30≤40 >40≤50 >50≤90

>90
≤130

>130≤160

>160
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ANEXO XV
Comunicación sobre solicitudes aceptadas
Comunidade autónoma
Campaña
Data da comunicación:
Rendemento (hl/ha)
≤20

>20 ≤30

>30≤40

>40≤50

>50≤90

>90 ≤130

>130≤160

>160

Superficie total (ha)
Prima €

UE

€

Comunidade Autónoma €
€/ha
Data límite da comunicación: 20 de febreiro de cada ano (2009, 2010 e 2011)
(número 3 do artigo 23 deste real decreto)

Comunicación

sobre

ANEXO XVI
superficies
arrincadas
con
prima
(referida ao ano financeiro FEAGA)

na

campaña

anterior

Comunidade autónoma
Campaña
Data da comunicación:
Rendemento (hl/ha)
≤20

>20 ≤30

>30≤40

>40≤50

>50≤90

>90 ≤130

>130≤160

>160

Superficie total (ha)
Prima € UE

€

Comunidade Autónoma

€
€/ha

Data límite da comunicación: 1 de novembro de cada ano (2009, 2010 e 2011)
(número 4 do artigo 24 deste real decreto)

ANEXO XVII
Informe anual de controis sobre a prima de arrinca (referida ao ano financeiro FEAGA)
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Control antes da arrinca
Administrativo

Nº de produtores
aceptados Nº de produtores
controlados

Superficie controlada
(ha)

Control despois da arrinca

SuperSuperfificie ficie non
Contía
nalmente admitida
prima
admitida despois de
rexeitaNº de pro- Superficie Nº de pro- Superficie Nº de pro- Superficie despois
do
conda
do condutores
dutores
dutores
trol (ha)
controlacontrolacontrola- trol (ha)
controlacontrolacontrolada (ha)
da (ha)
da (ha)
dos
dos
dos
En campo

En campo

Por fotografía aérea

Data límite da comunicación: 1 de novembro de cada ano (2009, 2010 e 2011)
(número 4 do artigo 25 deste real decreto)
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ANEXO XVIII
Inventario de superficies de viñas
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie plantada (ha)

Zona vitícola

Viño con
indicación
xeográfica
protexida*

Viño con
denominación de
orixe protexida*

Subtotal viños
DOP/IXP*

Viño sen
denominación de
orixe protexida/
indicación
xeográfica
protexida*

Total

TOTAL
*Para a primeira comunicación como máis tarde o 31 de decembro de 2008 os encabezamentos destas columnas
indicarán viños de calidade producidos nunha rexión determinada e viños de mesa con indicación xeográfica/ viños
de mesa (sen indicación xeográfica).
(número 2 do artigo 29 deste real decreto)
Data límite da comunicación: 31 de decembro
Datos referidos ao 31 de xullo

ANEXO XIX
Inventario de dereitos de plantación
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Superficie (ha)
Viño con
denominación de
orixe protexida*

Viño con
indicación
xeográfica
protexida*

Subtotal viños DOP/
IXP*

Viño sen
denominación de
orixe protexida/
indicación xeográfica
protexida*

Total

Superficie plantada
con viñas
Dereitos de
plantación
distribuídos aos
produtores pero
non utilizados
Dereitos de
replantación en
carteira
Dereitos de
plantación
existentes na
reserva
Dereitos utilizados
nos doce meses
precedentes
Total potencial de
produción
*Para a primeira comunicación como máis tarde o 31 de decembro de 2008 os encabezamentos destas columnas
indicarán viños de calidade producidos nunha rexión determinada e viños de mesa con indicación xeográfica/ subtotal
VCPRD e viños de mesa con indicación xeográfica/viños de mesa (sen indicación xeográfica).
(número 2 do artigo 29 deste real decreto)
Data límite da comunicación: 31 de decembro
Datos referidos ao 31 de xullo
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ANEXO XX
Inventario das principais variedades de vinificación
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Variedade

Superficie plantada
(ha)

Proporción ( % )

TOTAL
Data límite da comunicación: 31 de decembro (primeira comunicación 31 de decembro de 2008)
(número 2 do artigo 29 deste real decreto)
Datos referidos ao 31 de xullo
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Macabeo, Viura, B.
Mazuela, T.
Merlot, T.
Moristel, Juan Ibáñez, Concejón, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Tempranillo, Cencibel, T.

ANEXO XXI
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:
Alcañón, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Chenin, B.
Derechero, T.
Garnacha gris, T Garnacha roja.
Garnacha tintorera, T.
Graciano, T.
Malvasía, Rojal, B.
Miguel del Arco, T.
Monastrell, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Parraleta, T.
Robal, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Vidadillo, T.
Xarello, B.

Variedades recomendadas:
Baladí Verdejo, B.
Garrido fino, B.
Listán, B.
Moscatel de Alejandría, B.
Palomino fino, B.
Palomino, B.
Pedro Ximénez, B.
Variedades autorizadas:
Airén, Lairén, B.
Albariño, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Calagraño, Jaén, B.
Colombard, B.
Doradilla, B.
Garnacha tinta, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Jaén tinto, T.
Macabeo, Viura, B.
Malbec, T.
Malvasía de Sitges, B.
Mencía, T.
Merlot, T.
Molinera, T.
Mollar Cano, T.
Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de grano menudo, Moscatel morisco, B.
Palomino negro, T.
Perruno, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Rome, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, T.
Tintilla de Rota, T.
Torrontés, B.
Verdejo, B.
Vermentino, B.
Vijariego, Vijiriego, B.
Viognier, B.
Zalema, B.
2. Comunidade Autónoma de Aragón
Provincias: Huesca, Teruel, Zaragoza.
Variedades recomendadas:
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha blanca, B.
Garnacha peluda, T.
Garnacha tinta, T.
Gewurztraminer, B.
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3.

Comunidade Autónoma do Principado de Asturias
Variedades recomendadas:
Albarín blanco, B.
Albillo, B.
Garnacha tintorera, T.
Mencía, T.
Picapoll blanco, Extra, B.
Verdejo negro, T.
Variedades autorizadas:
Albarín Negro, T.
Carrasquin, T.
Godello, B.
Gewürztraminer, B.
Merlot, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Pinot noir, T.
Syrah, T.
4. Comunidade Autónoma de Illes Balears
Variedades recomendadas:
Callet, T.
Manto negro, T.
Moll, Pensal blanca, Prensal, B.
Variedades autorizadas:
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Fogoneu, T.
Garnacha tinta, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvasia, B.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
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Syrah, T.
Tempranillo, T.
Viognier, B.
5. Comunidade Autónoma de Canarias
Provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife.
Variedades recomendadas:
Albillo, B.
Bermejuela, Marmajuelo, B.
Castellana negra, T.
Forastera blanca, Doradilla, B.
Gual, B.
Listán negro, Almuñeco, T.
Malvasía, B.
Malvasía rosada, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Negramoll, Mulata, T.
Sabro, B.
Tintilla, T.
Verdello, B.
Vijariego, Diego, B.
Variedades autorizadas:
Bastardo blanco, Baboso blanco, B.
Bastardo negro, Baboso negro, T.
Breval, B.
Burrablanca, B.
Cabernet sauvignon, T.
Listán blanco, B.
Listán prieto, T.
Merlot, T.
Moscatel negro, T.
Pedro Ximénez, B.
Pinot noir, T.
Ruby Cabernet, T.
Syrah, T.
Tempranillo, T.
Torrontés, B.
Vijariego negro, T.
6. Comunidade Autónoma de Cantabria
Variedades recomendadas:
Ningunha.
Variedades autorizadas:
Albarín blanco, B.
Albariño, B.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha tinta, T.
Godello, B.
Graciano, T.
Mencía, T.
Merlot, T.
Ondarrabi beltza, T.
Ondarrabi zuri, B.
Palomino, B.
Riesling, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Tinto de Toro, T.
Verdejo, B.
7. Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha
Provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo.
Variedades recomendadas:
Airén, B.
Albillo, B.
Coloraillo, T.
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Garnacha tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvar, B.
Merseguera, B.
Monastrell, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Pedro Ximénez, B.
Tempranillo, Cencibel, T.
Tinto velasco, Frasco, T.
Torrontés, Aris, B.
Variedades autorizadas:
Alarije, B.
Bobal, T.
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Forcallat tinta, T.
Garnacha peluda, T.
Gewurztraminer, B.
Graciano, T.
Jaén, B.
Malbec, T.
Malvasía, B.
Mazuela, T.
Mencía, T.
Merlot, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de Alejandria, B.
Moravia agria, T.
Moravia dulce, Crujidera, T.
Pardillo, Marisancho, B.
Parellada, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Prieto picudo, T.
Riesling, B.
Rojal tinta, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tinto de la pámpana blanca, T.
Verdejo, B.
Verdoncho, B.
Viognier, B.
8.

Comunidade Autónoma de Castilla y León

Provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid, Zamora.
Variedades recomendadas:
Albillo mayor, B.
Albillo real, B.
Garnacha tinta, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvasía, Rojal, B.
Mencía, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Prieto picudo, T.
Tempranillo, Tinto fino, Tinto del país, Tinta de Toro, T.
Verdejo, B.
Variedades autorizadas:
Albarín blanco, B.
Albariño, B.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Doña Blanca, B.
Garnacha roja, Garnacha gris, T.
Garnacha tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Godello, B.
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Graciano, T.
Juan García, Mouratón, T.
Malbec, T.
Merlot, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de Alejandría, B.
Ondarrabi beltza, T.
Ondarrabi zuri, B.
Palomino, B.
Petit verdot, T.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Rufete, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Treixadura, B.
9.

Comunidade Autónoma de Cataluña

Provincias: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona.
Variedades recomendadas:
Cabernet franc, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha blanca, Garnatxa blanca, Lladoner blanco, B.
Garnacha peluda, T.
Garnacha tinta, Garnatxa tinta, Lladoner tinto, T.
Macabeo, Viura, B.
Mazuela, Samsó, T.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Parellada, Montonec, Montonega, B.
Picapoll blanco, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Ull de Llebre, T.
Trepat, T.
Xarello, Cartoixa, Pansal, Pansa blanca, B.
Variedades autorizadas:
Albariño, B.
Chenin, B.
Gewürztraminer, B.
Garnacha roja, Garnacha gris, T.
Garnacha tintorera, T.
Malvasía, Subirat parent B.
Malvasía de Sitges, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Pedro Ximénez, B.
Petit verdot, T.
Picapoll negro, T.
Sumoll blanco, B.
Sumoll tinto, T.
Vinyater, B.
Viognier, B.
10. Comunidade Autónoma de Extremadura
Provincias: Badajoz, Cáceres.
Variedades recomendadas:
Alarije, B.
Borba, B.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Cigüente, B.
Cayetana blanca, B.
Garnacha tinta, T.
Macabeo, Viura, B.
Merlot, T.
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Pardina, Hoja vuelta, Jaén blanco, B.
Pedro Ximénez, B.
Pinot noir, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, T.
Verdejo, B.
Variedades autorizadas:
Bobal, T.
Eva, Beba de los Santos, B.
Garnacha Tintorera, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Jaén tinto, T.
Malvar, B.
Mazuela, T.
Monastrell, T.
Montúa, Chelva, B.
Morisca, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Perruno, B.
Petit Verdot, T.
Riesling, B.
Tinto de la pámpana blanca, T.
Torrontés, B.
Viognier, B.
Xarello, B.
11.

Comunidade Autónoma de Galicia

Provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.
Variedades recomendadas:
Albariño, B.
Blanca de Monterrei, B.
Brancellao, T.
Caíño branco, B.
Caíño bravo, T.
Caíño longo, T.
Caíño tinto, T.
Doña Blanca, Dona Branca, B.
Espadeiro, Torneiro, T.
Ferrón, T.
Godello, B.
Juan García, Mouratón, T.
Lado, B.
Loureira, Loureiro branco, Marqués, B.
Loureiro tinto, T.
Mencía, T.
Merenzao, María Ordoña, T.
Pedral, Dozal, T.
Sousón, T.
Torrontés, B.
Treixadura, B.
Variedades autorizadas.
Albillo, B.
Garnacha tintureira, T.
Gran negro, T.
Macabeo, Viura, B.
Palomino, B.
Tempranillo, T.
12. Comunidade Autónoma de Madrid
Variedades recomendadas:
Albillo, B.
Garnacha tinta, T.
Malvar, B.
Tempranillo, Cencibel, Tinto fino, T.
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Variedades autorizadas:
Airén, B.
Cabernet sauvignon, T.
Garnacha tintorera, T.
Jaén, B.
Macabeo, Viura, B.
Merlot, T.
Monastrell, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Parellada, B.
Torrontés, B.
Syrah, T.
13. Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia
Variedades recomendadas:
Airén, B.
Garnacha tinta, T.
Macabeo, Viura, B.
Merseguera, B.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Pedro Ximénez, B.
Tempranillo, Cencibel, T.
Verdil, B.
Variedades autorizadas:
Bonicaire, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Forcallat blanca, B.
Forcallat tinta, T.
Garnacha tintorera, T.
Malvasía, B.
Merlot, T.
Moravia dulce, Crujidera, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Petit verdot, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Viognier, B.
14.

Comunidade Foral de Navarra

Variedades recomendadas:
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha tinta, T.
Graciano, T.
Merlot, T.
Moscatel de grano menudo, B.
Tempranillo, T.
Variedades autorizadas:
Albillo mayor, Turruntés, B.
Bobal, T.
Garnacha blanca, B.
Gewürztraminer, B.
Macabeo, Viura, B.
Malvasía, B.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, T.
Mazuela, T.
Monastrell, T.
Parellada, B.
Pinot noir, T.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Tempranillo blanco, B.
Verdejo, B.
Xarello, B.

15.
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Comunidade Autónoma do País Vasco

Provincias: Araba, Gipuzkoa, Bizkaia.
Variedades recomendadas:
Garnacha tinta, T.
Graciano, T.
Macabeo, Viura, B.
Mazuela, T.
Ondarrabi beltza, T.
Ondarrabi zuri, B.
Tempranillo, T.
Variedades autorizadas:
Albillo mayor, Turruntés, B.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Folle blanche, B.
Garnacha blanca, B.
Gros manseng, B.
Malvasía, B.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, 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.
Verdejo, B.
Xarello, B.
16.

Comunidade Autónoma de La Rioja

Variedades recomendadas:
Chardonnay, B.
Graciano,T.
Macabeo, Viura, B.
Mazuela, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Moscatel de grano menudo, B.
Pinot noir, T.
Tempranillo, T.
Variedades autorizadas:
Albillo mayor, Turruntés, B.
Garnacha blanca, B.
Garnacha tinta, T.
Gewürztraminer, B.
Malvasía, B.
Maturana blanca, B.
Maturana tinta, T.
Monastrell, T.
Parellada, B.
Riesling, B.
Sauvignon blanc, B.
Tempranillo blanco, B.
Verdejo, B.
Xarello, B.
17. Comunidade Valenciana
Provincias: Alacant, Castelló, Valencia.
Variedades recomendadas:
Bobal, T.
Cabernet sauvignon, T.
Chardonnay, B.
Garnacha tinta, Gironet, T.
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Garnacha tintorera, T.
Macabeo, Viura, B.
Malvasía, Subirat, B.
Merlot, T.
Merseguera, Exquitsagos, Verdosilla, B.
Monastrell, T.
Moscatel de Alejandría, B.
Pedro Ximénez, B.
Planta fina de Pedralba, Planta angort, B.
Tempranillo, cencibel, Tinto fino, T.
Pinot noir, T.
Sauvignon blanc, B.
Syrah, T.
Variedades autorizadas:
Airén, Forcallat blanca, B.
Bonicaire, Embolicaire, T.
Gewürztraminer, B.
Graciano, T.
Parellada, B.
Planta nova, Tardana, B.
Petit verdot, T.
Tortosí, B.
Verdejo, B.
Verdil, B.
Variedades de uva de mesa
Todas as comunidades autónomas
Variedades recomendadas:
Aledo, B.
Alfonso Lavallée, T.
Cardinal, T.
Calop, B.
Corazón de cabrito, Teta de vaca, B.
Chasselas, B.
Dominga, B.
Don Mariano, Imperial, Napoleón, T.
Eva, Beba de los Santos, B.
Italia, B.
Leopoldo III, T.
Molinera, T.
Montúa, Chelva, B.
Moscatel de Alejandría, Moscatel de Málaga, B.
Naparo, T.
Ohanes, B.
Planta mula, T.
Planta nova, Tardana, Tortozón, B.
Quiebratinajas, Pizzutello, T.
Ragol, T.
Reina de las Viñas, B.
Roseti, Rosaki, Regina, Dattier de Beyrouth, B.
Sultanina, B.
Valenci blanco, B.
Valenci tinto, T.
Variedades autorizadas:
Autum black, T.
Autum seedless, B.
Black rose, T.
Blush seedless, T.
Calmeria, B.
Centenial seedless, B.
Christmas rose, T.
Crimson seedless, T.
Dabouki, B.
Dawn seedless, B.
Doña María, Donna Maria, B.
Early muscat, B.
Emerald seedless, B.
Exotic, T.
Fantasy seedless, T.
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Flame seedless, T.
Gold, B.
Matilde, B.
Perlette, B.
Queen, T.
Ralli seedles, T.
Red globe, T.
Ruby seedless, T.
Sugra five, B.
Sugra one, B.
Variedades de destino particular
Todas as comunidades autónomas
Produción de pasas
Variedades recomendadas:
Moscatel de Alejandría, B.
Sultanina, B.
Variedades autorizadas:
Sugra five, B.
Sugra one, B.
Variedades de portaenxertos
Todas as comunidades autónomas
Variedades recomendadas
Abreviatura

1 Blanchard = Berlandieri x Colombard .................................................

BCI

196-17Castel=1203 Couderc (Mourviedro x Rupestris Martin) x Riparia
Gloria ...............................................

196-17 CL

6736 Castel = Riparia x Rupestris de
Lot ....................................................

6 736 CL

161-49 Couderc = Riparia x Berlandieri .................................................

161-49 C

1616 Couderc = Solonis x Riparia ....

1616 C

3 309 Couderc = Riparia Tomentosa x
Rupestris Martín .............................

3 309 C

333 Escuela Montpellier = Cabernet
Sauvignon x Berlandieri ................

333 EM

13-5 E.V.E. Jerez = Descendencia de
Berlandieri Resseguier n.º 2 ..........

13-5 EVEX

Fercal ..................................................

–

5 A Martínez Zaporta = Autofecundación de 41-B ....................................

5A MZ

41 B Millardet-Grasset = Chasselas x
Berlandieri ......................................

41B M

420 A Millardet-Grasset = Berlandieri
Grasset x Riparia ............................

420A M

19-62 Millardet-Grasset = Malbec x
Berlandieri ......................................

19-62 M

101-14 Millardet-Grasset, (6) .............

101-14M

103 Paulsen = Berlandieri Resseguier
n.º x Rupestris de Lot .....................

1 103 P

31 Richter = Berlandieri Resseguier
n.º 2 x Novo Mexicana ...................

31 R

99 Richter = Berlandieri Las Sorres x
Rupestres de Lot .............................

99 R
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Abreviatura

110 Richter = Berlandieri Resseguier
n.º 2 x Rupestres Martín ................

parcelas e, en particular, o rendemento de uva, a densidade do mosto e a acidez total deste.
II.

140 Ruggeri = Berlandieri Resseguier
n.º 2 x Rupestris de Lot ..................

140 Ru

5 BB Teleki-Kober = Berlandieri x
Riparia .............................................

55 BB T

SO4 Selección Oppenheim del Teleki
n.º 4 = =Berlandieri x Riparia ........

SO4

Rupestris du Lot ................................

R de Lot»

ANEXO XXII
Exame da aptitude para o cultivo de variedades de vide
O exame será realizado por organismos designados
pola comunidade autónoma ou ben baixo o control destes organismos.
O exame consistirá no estudo da aptitude cultural das
variedades de vide de que se trate nas condicións de cultivo consideradas normais na rexión. Cultivaranse e
observaranse como «variedades» testemuña unha ou
máis variedades incluídas na clasificación e suficientemente estendidas na rexión, co fin de comparalas en condicións idénticas.
A admisión dunha variedade de vide á clasificación
soamente poderá ter lugar despois de cinco anos de produción consecutivos no momento do comezo do exame.
Este período poderá ser reducido a dous anos no caso do
exame de aptitude de variedades de uva de mesa.
I.
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Realización do exame

As comunidades autónomas determinarán as normas
de organización da proba e de recolección, de maneira
que se poida efectuar un estudo estatístico rigoroso.
Cando menos teranse en consideración os seguintes elementos:
1. Superficie cultivada: o terreo deberá ser adecuado
para o cultivo da vide e ser representativo da área vitícola
de que se trate. A súa extensión será tal que por variedade examinada ou da variedade testemuña se poidan
producir cando menos:
a) 300 litros de viño no caso de variedades de uva de
vinificación.
b) 2.000 estacas de portaenxertos.
2. Probas que se realizarán: o material da mesma
variedade pero de diferentes parcelas tratarase conxuntamente:
a) No caso de variedades de uva de vinificación, os
viños someteranse con regularidade a controis organolépticos e analíticos, e conservarase por escrito o resultado destes.
b) No caso de variedades de portaenxertos, apañaranse simultaneamente e envasaranse de acordo coa
legalidade vixente. Para o exame de aptitude para o
enxerto, enxertaranse con pugas procedentes na rexión
de que se trate de entre as cultivadas para a produción de
enxertos, segundo os métodos e condicións habituais
nesa rexión. Enxertaranse cando menos 1.000 estacas
procedentes de cada unha das variedades de portaenxertos e da variedade ou das variedades testemuña. As porcentaxes de enraizamento determinaranse logo de arrinca
e calibración dos enxertos. Para analizar a adaptación ao
solo e ao clima, crearanse parcelas experimentais cos
enxertos mencionados. Consignaranse por escrito os
resultados das observacións efectuadas en cada unha das

Contido do exame

O exame conterá:
1. Para as variedades de uva de vinificación:
a) Indicacións detalladas sobre o comportamento
fronte aos virus e os nematodos vectores de virus en
comparanza coa variedade ou variedades testemuña.
b) Valores medios relativos aos diferentes anos de
ensaios para a variedade de vide de que se trate e para a
variedade ou variedades testemuña, referentes ao rendemento en uva expresado en quilogramos por hectárea; á
densidade natural do mosto ou do zume, e á acidez total
do mosto expresada en miliequivalentes por litro.
c) Unha apreciación do viño producido a partir da
variedade obxecto de exame, mediante degustación ás
cegas, ademais de:
1.º Unha descrición xeral das características principais dese viño.
2.º Unha clasificación deses viños segundo un sistema de notación que se utilice habitualmente na rexión
de que se trate para os controis oficiais do viño, con indicación simultánea dos puntos concedidos aos diferentes
viños obtidos a partir das variedades testemuña.
2. Para as variedades de portaenxertos:
a) As mesmas precisións recollidas no parágrafo a),
relativas ás uvas de vinificación, así como as recollidas no
parágrafo b), para a apreciación do comportamento da
variedade de portaenxertos examinada unha vez que sexa
enxertada cunha vinífera, para analizar a súa adaptación
ao solo e ao clima.
b) No que se refire ao exame das viñas nais:
1.º Indicacións sobre o comezo e a evolución da maduración do toro da variedade de portaenxertos examinada en
comparanza coa variedade ou variedades testemuña.
2.º Valores medios referentes ao número: de estacas
enxertables de portaenxertos; de estacas para enraizar
recollidas ao longo dos diferentes anos de ensaios, e en
caso necesario, indicacións sobre o cultivo das variedades de portaenxertos.
c) No que se refire á aptitude para o enxerto en comparanza coas variedades testemuña: indicacións sobre a intensidade da formación do calo e a súa evolución no tempo, e
proporcións medias de enraizamento nos anos de ensaios.
ANEXO XXIII
Movemento de dereitos da reserva rexional
Comunidade autónoma:
Campaña:
Data da comunicación:
Dereitos de plantación
incorporados á reserva
Superficie
(ha)

Importe
(€)

Dereitos de plantación
adxudicados pola reserva
Superficie
(ha)

Importe
(€)

Data límite da comunicación: 31 de decembro (primeira
comunicación 31 de decembro de 2008) (artigo 42 deste
real decreto).

