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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
3378 Reial decret 149/2014, de 7 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

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

Recentment els reglaments comunitaris reguladors de les denominacions d’origen 
protegides i les indicacions geogràfiques protegides s’han substituït per nous textos 
normatius.

En particular el Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, 
sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels 
productes agrícoles i alimentaris s’ha derogat i substituït pel Reglament (UE) núm. 
1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els 
règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris.

A més, de manera semblant per a les denominacions d’origen protegides i les 
indicacions geogràfiques protegides vitícoles, el Reglament (CE) núm. 1234/2007, del 
Consell, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen 
disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a 
les OCM) s’ha derogat i substituït pel Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna 
de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 
922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.

Per això, es fa necessari modificar el Reial decret 1335/2011, de 3 d’octubre, pel qual 
es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció de les 
denominacions d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el 
registre comunitari i l’oposició a aquestes. A més es fa necessari clarificar que la protecció 
nacional transitòria per als productes emparats pel Reglament (UE) núm. 1151/2012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, només es concedeix a les 
noves sol·licituds de denominacions d’origen protegides o indicacions geogràfiques 
protegides, però no a la sol·licitud d’una modificació del plec de condicions.

Les referències als reglaments derogats s’entenen fetes, segons el cas, al Reglament 
(UE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, 
sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, i al Reglament (UE) 
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel 
qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es 
deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i 
(CE) núm. 1234/2007, i s’han de llegir d’acord amb les taules de correspondències que hi 
ha, respectivament, als seus annexos II i XIV.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i entitats 
representatives del sector.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 7 
de març de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1335/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regula 
el procediment per a la tramitació de les sol·licituds d’inscripció de les denominacions 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 77  Dissabte 29 de març de 2014  Secc. I. Pàg. 2

d’origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides en el registre 
comunitari i l’oposició a aquestes.

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

U. L’apartat 4 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«4. El que preveuen els apartats 1 i 2 s’aplica a les figures de qualitat 
diferenciada l’àmbit territorial de les quals s’estengui per més d’una comunitat 
autònoma, sense perjudici del que disposen els articles 8.6, 15.2, 17.3 i les 
disposicions addicionals primera i segona, que són aplicables, així mateix, a les 
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques l’àmbit territorial de les quals no 
excedeixi el d’una comunitat autònoma.»

Dos. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Comprovació i publicitat de les sol·licituds.

1. Correspon a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en coordinació amb les comunitats 
autònomes afectades, realitzar les comprovacions a què es refereix l’article 49.2 
del Reglament (UE) núm. 1151/2012 del Parlament i del Consell, de 21 de 
novembre de 2012, o l’article 96.3 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, segons correspongui, per al 
cas de sol·licituds d’inscripció, o aquelles altres a què es refereix l’article 53 del 
Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament i del Consell, de 21 de novembre de 2012, 
o l’article 105 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre, segons correspongui, en cas de sol·licituds de 
modificació, o bé, en qualsevol dels dos casos, les comprovacions que es 
considerin oportunes si es tracta de begudes espirituoses.

2. La Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha de remetre les sol·licituds d’inscripció o de 
modificació als òrgans competents de les comunitats autònomes afectades per al 
seu informe en el termini d’un mes, a comptar de la recepció de la petició d’aquest, 
en compliment del deure de col·laboració entre administracions públiques.

3. Una vegada rebuts els informes dels òrgans competents de les comunitats 
autònomes afectades, o transcorregut el termini per emetre’ls, i amb la consulta 
prèvia a la mesa que preveu l’article 18, el director general de la Indústria 
Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de resoldre 
motivadament, sense que aquesta resolució posi fi a la via administrativa.

Contra la dita resolució es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes 
comptat a partir de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen 
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

4. La resolució anterior s’ha de produir en el termini de sis mesos a comptar 
de la presentació de la sol·licitud.

La manca de resolució per silenci administratiu té efecte desestimatori perquè 
afecta el reconeixement d’un bé de domini públic.

5. Si la resolució és desfavorable el sol·licitant pot presentar una nova 
sol·licitud adaptada al contingut de la resolució.

6. Si la resolució de la sol·licitud és favorable, amb l’objectiu de donar-ne 
publicitat i, si s’escau, iniciar el procediment nacional d’oposició, es publica 
l’esmentada resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat» per part de l’autoritat 
competent. La resolució que publica la sol·licitud en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
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ha d’incloure l’adreça de la pàgina web oficial, on hi ha d’haver, el plec de condicions 
i el document únic del producte.

El que indica el paràgraf anterior també és aplicable a les sol·licituds de registre 
o de modificació presentades davant l’òrgan competent de les comunitats 
autònomes.»

Tres. Se suprimeix el contingut de l’article 9.
Quatre. L’article 10 queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Termini per a la presentació de les declaracions d’oposició.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació de la 
resolució pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a què fa referència 
l’article 8, qualsevol persona física o jurídica establerta o que resideixi legalment a 
Espanya, que consideri afectats els seus drets o interessos legítims, es pot oposar 
a les sol·licituds mitjançant la declaració d’oposició corresponent, degudament 
motivada, adreçada al mateix Ministeri.»

Cinc. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Petició d’informes.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de sol·licitar informe a 
les comunitats autònomes en el termini de 25 dies hàbils, a comptar de la recepció 
de la seva petició.»

Sis. L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Oposició a sol·licituds presentades per agrupacions d’altres estats 
membres o de tercers països.

1. Als efectes de complir els terminis que preveu l’article 51 del Reglament 
(CE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 
2012, les persones físiques o jurídiques establertes o residents a Espanya poden 
presentar davant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient una 
declaració d’oposició a les sol·licituds presentades per agrupacions d’altres estats 
membres o tercers països en un termini màxim de 35 dies hàbils. Aquesta 
declaració ha d’anar acompanyada d’una explicació succinta dels motius de 
l’oposició.

2. Dins dels 15 dies hàbils següents a la data de recepció de les declaracions 
d’oposició, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de transmetre 
les declaracions esmentades als òrgans competents de les comunitats autònomes 
afectades, per tal que en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció emetin les 
seves observacions.»

Set. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Protecció nacional transitòria.

1. Una vegada que la sol·licitud d’inscripció en el registre comunitari o de 
modificació del plec de condicions d’una denominació d’origen o indicació 
geogràfica hagi estat transmesa a la Comissió Europea, el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient li pot concedir la protecció nacional transitòria, la qual 
cosa comporta la publicació de l’adreça de la pàgina web on hi ha el plec de 
condicions en el “Butlletí Oficial de l’Estat”.

2. Per als productes emparats pel Reglament (UE) núm. 1151/2012 del 
Parlament Europeu i del Consell del 21 de desembre de 2012, el que estableix 
l’apartat anterior només s’aplica a les noves sol·licituds d’inscripció en el registre.
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3. En el cas d’una denominació d’origen o indicació geogràfica l’àmbit 
territorial de la qual no excedeixi el d’una comunitat autònoma, la concessió 
esmentada i la publicació en el “Butlletí Oficial de l’Estat” les ha de portar a terme 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma de què es tracti, i ha d’informar el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d’aquesta concessió.»

Disposició addicional. Actualització de les denominacions del departament ministerial 
i del centre directiu.

Amb caràcter general, en tot el text les referències que es fan a la Direcció General 
d’Indústries i Mercats Alimentaris i al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en el 
text del Reial decret 1335/2011, s’entenen fetes, respectivament, a la Direcció General de 
la Indústria Alimentària i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 7 de març de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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