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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
15404 Real decreto 608/2019, do 25 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 

1363/2018, do 2 de novembro, para a aplicación das medidas do Programa 
de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español.

O Real decreto 1363/2018, do 2 de novembro, para a aplicación das medidas do 
Programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español, establece a normativa básica 
para regular o Programa de apoio ao sector vitivinícola español, en desenvolvemento do 
disposto no Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 17 de decembro de 2013, polo que se crea a organización común de mercados dos 
produtos agrarios e polo que se derrogan os regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007, e os regulamentos que o complementan, 
que regulan as disposicións sobre programas de apoio que os Estados membros deben 
presentar á Comisión.

Coa finalidade de obter unha maior eficacia na execución dos fondos asignados ao 
programa de apoio, cómpre realizar algúns axustes técnicos no texto do Real 
decreto 1363/2018, do 2 de novembro, para a aplicación das medidas do Programa de 
apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola. Por outra parte, considérase conveniente aclarar 
algunhas disposicións para facilitar a súa aplicación.

No referente á medida de promoción en mercados de terceiros países, modifícanse os 
artigos 4, 8, 10, 11, 12, 13 e os anexos III, IV e V, e inclúense diversas precisións sobre o 
texto actualmente en vigor para facilitar a súa comprensión e verificar certos axustes 
técnicos co fin de mellorar a utilización dos fondos dispoñibles.

No que se refire á medida de reestruturación e reconversión de viñedos, modifícanse 
os artigos 2, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45 e 47 co fin de axustar os fondos 
asignados ás operacións aprobadas aos fondos executados, para incrementar o grao de 
execución orzamentaria da medida.

Na medida de eliminación de subprodutos, actualízase o limiar no artigo 49 conforme 
a normativa europea, actualízanse as referencias á normativa comunitaria no artigo 50 e 
corríxese un erro no artigo 57.

No referente á medida de investimentos, modifícanse os artigos 2, 64, 65, 68, 69, 
70, 73 e 74, elimínase o artigo 71, engádese un novo artigo 73 bis e modifícanse os 
anexos XXI e XXII. Os ditos cambios oriéntanse a precisar aspectos relativos á tramitación 
das solicitudes, a súa resolución e pagamento da axuda co fin de mellorar a utilización dos 
fondos dispoñibles e incrementar o grao de execución orzamentaria da medida. Así 
mesmo, dáselle unha nova redacción ao procedemento de modificación da operación 
aprobada, introdúcese a obrigación de depósito dunha garantía de boa execución da 
operación e reformúlanse as infraccións e sancións aplicables. Por outra parte, suprímese 
un criterio de priorización e modifícase o rango de puntuación doutros.

E, finalmente, na medida de colleita en verde, modifícanse os artigos 83 e 84.
Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación para o desenvolvemento e execución 

da Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño, incluída na disposición derradeira 
primeira da dita norma legal.

A regulación que se contén neste real decreto axústase aos principios recollidos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Así, de acordo cos principios de necesidade e eficacia, xustifícase 
esta norma na necesidade de establecer unha ordenación adecuada das axudas ao sector 
vitivinícola. Cúmprese o principio de proporcionalidade e a regulación limítase ao mínimo 
imprescindible para aplicar a normativa da Unión Europea. En aplicación do principio de 
eficiencia, limítanse as cargas administrativas ás imprescindibles para a consecución dos 
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fins descritos, sempre dentro do marco da Unión Europea. En aplicación do principio de 
transparencia, ademais da audiencia pública, durante a tramitación desta disposición foron 
consultadas as comunidades autónomas, así como as entidades representativas dos 
sectores afectados.

Na tramitación desta norma foron consultadas as comunidades autónomas e entidades 
representativas dos sectores afectados e efectuouse a audiencia pública.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, coa 
aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 
25 de outubro de 2019,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1363/2018, do 2 de novembro, para a 
aplicación das medidas do Programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola 
español.

O Real decreto 1363/2018, do 2 de novembro, para a aplicación das medidas do 
Programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español, queda modificado como segue:

Un. As letras m) e n) do artigo 2 quedan co seguinte contido e engádense as letras 
y) e z):

«m) Operación anual: para efectos da medida de reestruturación e reconversión, 
entenderase como un conxunto de accións para a reestruturación e/ou reconversión, 
que finalizarán no exercicio financeiro seguinte a aquel no cal se solicita a axuda, e 
para a cal se debe solicitar o pagamento da axuda dentro do prazo que establecese 
a comunidade autónoma para presentar a solicitude de pagamento dese exercicio.

n) Operación bienal: para efectos da medida de reestruturación e reconversión, 
entenderase como un conxunto de accións para a reestruturación e/ou reconversión, 
que finalizarán nos dous exercicios financeiros seguintes a aquel no cal se solicita a 
axuda e para a cal se debe solicitar o pagamento da axuda dentro do prazo que 
establecese a comunidade autónoma para presentar a solicitude de pagamento do 
segundo exercicio posterior a aquel en que se solicitou a axuda.»

«y) Irregularidade: para efectos da medida de investimentos, entenderase como 
irregularidade calquera constatación, anomalía ou diverxencia que dea lugar a unha 
diminución ou supresión no importe aboado ou que se tería aboado antes da 
aplicación de penalizacións.

z) Actuación: para efectos da medida de investimentos, entenderase por 
actuación a unidade funcional de execución, cun orzamento definido e data de 
finalización dentro de cada exercicio Feaga.»

Dous. O número 3 do artigo 4 queda redactado da seguinte forma:

«3. Os programas poderán ter unha duración máxima de tres anos para un 
determinado beneficiario nun terceiro país ou mercado dun terceiro país. Non 
obstante, se os efectos do programa o xustifican, poderase prorrogar unha vez por 
un máximo de dous anos, ou dúas veces por un máximo dun ano cada prórroga, 
logo de solicitude, de acordo co previsto no artigo 8.4.

Para efectos de contabilizar a duración máxima da axuda teranse en conta os 
programas executados desde o exercicio Feaga 2018 inclusive, salvo o programa 
en execución, en que se terá en conta o aprobado e/ou modificado coa data de 
presentación das novas solicitudes.»
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Tres. O número 5 do artigo 8 queda redactado da seguinte forma:

«5. Xunto coa solicitude de axuda presentarase unha declaración responsable 
do solicitante de non ter solicitado nin recibido axudas incompatibles, de acordo co 
punto III do anexo IV.»

Catro. O número 2.b) do artigo 10 queda redactado da seguinte forma:

«b) Cando o gasto total previsto nas solicitudes seleccionadas implique unha 
axuda (segundo o máximo previsto no artigo 13.2) que exceda o límite orzamentario 
inicialmente asignado a esta medida, escollerase unha das seguintes opcións:

1.º Conceder a axuda máxima prevista no artigo 13.2, por orde de puntuación, 
dentro dos límites dos fondos dispoñibles para o programa de apoio.

2.º Diminuír a axuda máxima prevista no artigo 13.2 ata nun máximo de 15 
puntos porcentuais, ata esgotar o orzamento da ficha financeira.»

Cinco. Os números 2 e 4 do artigo 11 quedan redactados da seguinte forma:

«2. Para o caso previsto no número 2.b) do artigo anterior, as resolucións poderán 
facer referencia á aplicación dunha diminución da axuda máxima prevista e, en tal 
caso, cando haxa desistencias ou modificacións autorizadas de acordo co artigo 12, 
as comunidades autónomas poderán realizar resolucións complementarias de acordo 
co previsto no número 4 do presente artigo.

No caso de resolución positiva, os beneficiarios comunicarán ao órgano 
competente da comunidade autónoma, ou ao Fondo Español de Garantía Agraria 
O.A. (FEGA) en caso de que sexa competente de acordo co artigo 2.a), no prazo 
máximo dun mes, a aceptación da resolución nos termos establecidos, así como a 
xustificación da constitución dunha garantía, de acordo coas condicións previstas no 
Regulamento delegado (UE) n.º 907/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, 
que completa o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello no relativo aos organismos pagadores e outros órganos, á xestión 
financeira, á liquidación de contas, ás garantías e ao uso do euro, por un importe 
non inferior ao 15 por cento do montante anual do financiamento da Unión Europea, 
co fin de asegurar a correcta execución do programa.

No caso de resolución complementaria, o beneficiario deberá comunicar ao 
órgano competente da comunidade autónoma ou ao FEGA, de ser o caso, no prazo 
máximo de dez días, a aceptación da dita resolución complementaria. A non 
presentación desta comunicación entenderase como a non aceptación por parte do 
beneficiario e manterase o programa tal e como foi aprobado inicialmente.

No caso de que o beneficiario, para o exercicio Feaga correspondente, teña 
varios programas aprobados, o organismo xestor da comunidade autónoma poderá 
admitir o depósito dunha garantía global que garanta o importe de todos eles, 
sempre e cando os ditos programas sexan xestionados nunha mesma comunidade 
autónoma.

No caso de que os beneficiarios sexan organismos públicos, estes estarán 
exentos de cumprir o requisito de ter que depositar a garantía de boa execución, tal 
e como establece o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e o 
Consello, do 17 de decembro de 2013.»

«4. Como moi tarde o 15 de decembro de cada ano, as comunidades autónomas 
en que se producisen desistencias dos beneficiarios cuxa solicitude fose obxecto de 
resolución estimatoria e modificacións autorizadas de acordo co artigo 12 enviarán, 
segundo o modelo do anexo VII, a lista de programas revisada de acordo coas ditas 
desistencias e modificacións, para os efectos de que se coñezan os fondos que se 
liberen.
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En caso de que se aplicase unha diminución na axuda máxima prevista e 
existan fondos sobrantes durante a execución dos programas, poderáselle propor á 
Comisión Nacional de Selección de Programas a repartición dos ditos fondos con 
ámbito nacional, co fin de mellorar a dotación financeira dos programas que non 
fosen obxecto de desistencia. Os criterios de repartición destes fondos serán os 
establecidos pola Conferencia Sectorial para cada exercicio Feaga en función das 
necesidades.»

Seis. O número 4 do artigo 12 queda redactado da seguinte forma:

«4. As comunidades autónomas comunicarán ao Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, segundo o modelo do anexo VII, antes do 15 de decembro de 
cada ano, as modificacións de orzamento que se produciron e que afecten as 
anualidades en curso.»

Sete. O número 3 do artigo 13 queda redactado da seguinte forma:

«3. Só se concederá a porcentaxe de axuda aprobada na última resolución 
vixente cando o grao de execución do orzamento do programa obxecto de resolución 
acade, polo menos, o 70 por cento. Para estes efectos, teranse en conta as 
pequenas modificacións.

Se a execución do dito orzamento se encontra entre o 50 e o 70 por cento 
diminuirase en 5 puntos porcentuais a porcentaxe de axuda aprobada na última 
resolución vixente.

Non se concederá axuda e executarase a garantía depositada se o grao de 
execución está por debaixo do 50 por cento.»

Oito. A letra b) do número 2 do artigo 26 queda redactada como segue e engádese 
unha letra c):

«b) Aqueles viticultores que renunciasen á axuda dunha operación solicitada en 
exercicios anteriores no marco do PASVE 2019-2023, unha vez aprobada, excepto 
que comunicasen a súa renuncia dentro do prazo establecido pola comunidade 
autónoma en virtude do artigo 34.5 para tal efecto;

c) Aqueles viticultores que non solicitasen o pagamento dunha operación, 
unha vez finalizado o prazo establecido pola comunidade autónoma para presentar 
a solicitude de pagamento dentro do segundo exercicio financeiro posterior a aquel 
en que se solicitou a axuda, salvo causas de forza maior ou circunstancias 
excepcionais segundo se recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.° 1306/2013 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e nos casos 
excepcionais que estableza a correspondente comunidade autónoma na súa 
normativa.»

Nove. As letras b), d) e e) do número 2 do artigo 27 quedan como segue:

«b) As superficies que se beneficiasen desta axuda á reestruturación e 
reconversión de viñedo nas últimas 10 campañas, salvo para o cambio de vaso a 
espaller ou a outro sistema de condución, e salvo causas de forza maior ou 
circunstancias excepcionais segundo se recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) 
1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e 
sempre e cando non se utilice a mesma variedade de uva de vinificación nin o 
mesmo método de cultivo que había na dita superficie, segundo o disposto no artigo 
46.3, parágrafo 6, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 17 de decembro de 2013. O período contabilizarase a partir da data en 
que o beneficiario solicitou o pagamento definitivo da axuda para esa superficie ou 
a liquidación do saldo en caso de ter solicitado anticipo.»
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«d) As superficies plantadas cunha autorización de nova plantación concedida 
en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) n.° 1308/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 17 de decembro, durante os primeiros cinco anos desde 
a data de plantación.

e) As operacións que se vaian levar a cabo cunha autorización de nova 
plantación concedida en virtude dos artigos 63 e 64 do Regulamento (UE) n.° 
1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro.»

Dez. O número 1 do artigo 28 substitúese polo seguinte:

«1. A medida de reestruturación e reconversión de viñedos levarase a efecto a 
través de solicitudes para a reestruturación e reconversión de viñedos, que conterán 
as correspondentes operacións que se van realizar, así como o detalle das accións 
de cada unha delas. As solicitudes poderán conter operacións anuais e/ou bienais, 
sen que en ningún caso se estendan máis alá do exercicio financeiro 2023.»

Once. O artigo 29 queda modificado como segue:

a) Suprímese o segundo parágrafo do número 1.
b) No número 2 modifícanse as letras c) e d) e engádese unha letra g), cos seguintes 

textos:

«c) Exercicio financeiro en que se vai solicitar o pagamento de cada unha das 
operacións incluídas na solicitude. A solicitude de pagamento deberase realizar 
dentro do prazo que a comunidade autónoma estableza para comunicar a 
finalización das operacións e presentar as solicitudes de pagamento dese exercicio.

d) Descrición detallada das accións propostas e custos subvencionables.»

«g) En caso de que se pretenda solicitar anticipo para algunha operación, 
indicación da contía do anticipo e do exercicio financeiro en que se vai solicitar o 
seu pagamento, salvo que a comunidade autónoma dispoña desta información 
doutra forma.»

Doce. A letra a) do número 3 do artigo 33 modifícase da forma seguinte:

«a) En primeiro lugar, a comunidade autónoma deberá tomar dela os fondos que 
considere necesarios para atender os pagamentos pendentes do exercicio Feaga en 
curso ou exercicios Feaga anteriores que teñan que efectuar no exercicio Feaga 
seguinte.»

Trece. Modifícanse os números 4 e 5 do artigo 34 como segue:

a) O número 4 substitúese polo seguinte:

«4. En calquera caso, na aprobación definitiva de operacións bienais de novas 
solicitudes as comunidades autónomas non poderán comprometer, para o exercicio 
Feaga en que se indicase na letra c) do artigo 29.2 que se prevé solicitar o 
pagamento para as ditas operacións, un orzamento que supoña máis do 50 % da 
asignación recibida para o exercicio Feaga seguinte, segundo o artigo 33.»

b) No número 5 engádese un último parágrafo co seguinte contido:

«As comunidades autónomas poderán establecer un prazo de presentación de 
renuncias das operacións aprobadas, sempre que non sexa superior a un mes 
despois da data de notificación da resolución aprobatoria da axuda.»
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Catorce. O artigo 36 substitúese polo seguinte:

«Artigo 36. Prazo de finalización e pagamento das operacións executadas no último 
exercicio financeiro do Programa nacional de apoio.

No caso das operacións aprobadas cuxa execución estea prevista segundo a 
súa solicitude de axuda no último exercicio do programa, a presentación da 
solicitude de pagamento por parte do beneficiario ante o órgano competente da súa 
comunidade autónoma, segundo dispón o artigo 39, non se poderá realizar unha 
vez finalizado o prazo establecido pola dita comunidade autónoma para o exercicio 
financeiro 2023.

O pagamento aos beneficiarios non se poderá estender máis alá do exercicio 
financeiro 2023, salvo que a normativa europea estableza esa posibilidade.»

Quince. No artigo 37 modifícanse os números 1, 2, 5, 6, 7 e 10 e 12, e inclúese un 
novo número 13 cos textos seguintes:

«1. Poderanse conceder axudas para:

a) Compensar os viticultores pola perda de ingresos derivada da aplicación da 
operación.

b) Participar nos custos da reestruturación e reconversión de viñedos.

2. A compensación aos viticultores por perdas de ingresos concederase 
durante un máximo de dúas campañas. A compensación será do 25 por cento do 
valor medio da uva das tres últimas campañas no ámbito territorial onde se sitúen 
as parcelas obxecto de reestruturación ou reconversión, que a comunidade 
autónoma deberá definir. As comunidades autónomas poderán establecer que esta 
compensación adopte a forma de coexistencia de vides vellas e novas durante unha 
campaña.

Malia o disposto no parágrafo anterior, non terán dereito de compensación por 
perda de ingresos aquelas superficies reestruturadas coa achega dunha autorización 
de plantación concedida en virtude dos artigos 66 e 68 do Regulamento (UE) n.º 
1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, e xerada por 
unha arrinca efectuada con anterioridade á presentación da solicitude de axuda.

Cando a operación que se leve a cabo sobre unha parcela de viñedo sexa o 
sobreenxertado, ou a transformación de vaso a espaller ou a outro sistema de 
condución, concederase a compensación por perda de ingresos para esa superficie 
por unha campaña.»

«5. O pagamento da axuda por estas accións subvencionables poderase 
realizar das seguintes formas, conforme o establecido no artigo 44.1 do Regulamento 
delegado (UE) 2016/1149 da Comisión:

a) Con base en xustificantes presentados polos beneficiarios e no 
establecemento de importes máximos subvencionables por accións, de maneira que 
a axuda concedida se baseará no menor dos dous importes, o presentado polos 
beneficiarios ou o importe máximo subvencionable. Para o establecemento dos 
importes máximos cumprirase o establecido nos tres últimos parágrafos do artigo 
44.1 do Regulamento delegado (UE) 2016/1149 da Comisión.

b) Con base en baremos estándar de custos unitarios. Para o cálculo e 
establecemento dos valores dos baremos estándar de custos unitarios terase en 
conta o establecido no artigo 24 do Regulamento de execución (UE) 2016/1150 da 
Comisión. O dito cálculo incluirá os valores das contribucións en especie.

6. As comunidades autónomas que vaian aplicar a forma de pagamento 
baseado en baremos estándar de custos unitarios comunicarán á Dirección Xeral de 
Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
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a forma de reembolso dos custos subvencionables que vaian aplicar, antes do 1 de 
maio do exercicio financeiro anterior ao anterior da súa aplicación para que poidan 
ser recollidos no Programa nacional de apoio, e a seguinte información referida á 
forma de pagamento que apliquen:

a) Método de cálculo.
b) Valores obtidos por cada acción subvencionable.
c) Metodoloxía de actualización periódica, e valores actualizados en caso de 

que corresponda.

7. As comunidades autónomas que vaian aplicar a forma de pagamento 
mediante xustificantes presentados polos beneficiarios poderán aplicar os importes 
máximos subvencionables indicados na última columna do anexo XIII ou os que 
establecese a comunidade autónoma, sempre que llo comuniquen á Dirección Xeral 
de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación, antes do 1 de maio do exercicio financeiro anterior ao anterior da súa 
aplicación, para que poidan ser recollidos no Programa nacional de apoio. No caso 
de que unha comunidade autónoma pretenda aplicar os importes máximos que ela 
establecese, enviará á Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, antes do 1 de maio do exercicio 
financeiro anterior ao anterior da súa aplicación para que poidan ser recollidos no 
Programa nacional de apoio, o valor dos importes máximos por acción que se vaia 
aplicar.»

«10. Para determinar o importe da axuda a que ten dereito un solicitante pola 
reestruturación e reconversión dunha superficie de viñedo, realizarase unha 
medición da superficie reestruturada e, de ser o caso, da superficie arrincada, 
seguindo o método establecido no artigo 44.1 do Regulamento de execución (UE) 
2016/1150 da Comisión, do 15 de abril de 2016, tanto se aplica o pagamento 
mediante baremos estándar de custos unitarios como se o pagamento se realiza 
mediante xustificantes presentados polos beneficiarios.»

«12. Salvo causas de forza maior ou circunstancias excepcionais segundo se 
recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 17 de decembro de 2013, nos casos de expropiación e nos casos 
excepcionais que estableza a correspondente comunidade autónoma na súa 
normativa, as superficies acollidas á axuda de reestruturación e reconversión de 
viñedos de acordo co presente real decreto deberán permanecer en cultivo un 
período mínimo de dez campañas contadas desde a campaña seguinte a aquela en 
que se solicitou o pagamento. O seu incumprimento obrigará o beneficiario da axuda 
a devolver a axuda percibida máis os xuros legais correspondentes.

13. Cando a axuda se pague con base nos xustificantes de pagamento que 
presenten os beneficiarios, previamente á aprobación da solicitude de axuda as 
autoridades competentes deberán avaliar os custos das accións propostas en cada 
operación e que se cumpre a moderación de custos.

A moderación de custos avaliarase mediante, polo menos, un dos seguintes 
sistemas, ou unha combinación deles:

a) Comparación de diferentes ofertas: con carácter xeral, o solicitante deberá 
achegar, xunto coa solicitude de axuda e con carácter previo á execución da 
operación, un mínimo de tres ofertas de diferentes provedores. Deberase avaliar, 
polo menos, a independencia das ofertas, que os elementos das ofertas sexan 
comparables, así como a claridade e o detalle da súa descrición. A elección entre as 
ofertas presentadas realizarase conforme criterios de eficacia e economía, e 
deberase xustificar expresamente a elección cando esta non recaia na proposta 
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económica máis vantaxosa, así como, de ser o caso, a inexistencia de suficientes 
provedores.

b) Custos de referencia: a autoridade competente establece ou utiliza unha 
base de datos de prezos de referencia. Esta base de datos deberá ser completa, 
estar suficientemente detallada, actualizarse periodicamente e garantir que os 
prezos reflictan os prezos de mercado.

c) Comité de avaliación: se se establece un comité de avaliación ou se leva a 
cabo un estudo de mercado, deberase ter en conta a experiencia dos membros do 
comité na área correspondente. O traballo do comité deberase documentar 
correctamente.»

Dezaseis. O primeiro parágrafo do número 2 do artigo 38 substitúese polo seguinte:

«2. Sen prexuízo do previsto no artigo 36, cando se concedan anticipos, a 
garantía executarase cando non se cumprise a obrigación de gastar o importe total 
do anticipo concedido na execución da operación de que se trate antes de que 
finalice o prazo máximo fixado pola comunidade autónoma para solicitar o 
pagamento da operación. No caso de operacións anuais, o prazo situarase no 
mesmo exercicio financeiro en que se pagase o anticipo e, no caso de operacións 
bienais, no mesmo exercicio financeiro en que se solicitase o pagamento final da 
operación.»

Dezasete. Modifícanse os números 3, 4, 6 e 7 do artigo 39 co seguinte texto:

«3. A axuda pagarase segundo o cálculo establecido no artigo 37 e unha vez 
que se comprobe que a operación se executou totalmente e se axusta á solicitude 
aprobada ou modificada de acordo ao artigo 47. Non se pagará ningunha axuda 
correspondente a unha operación en que non se executase algunha acción sen ter 
autorizada previamente a modificación da operación correspondente pola autoridade 
competente da comunidade autónoma.

4. Se o viticultor non executa a operación na superficie total para a cal se 
aprobou a axuda, terase en conta a diferenza entre a superficie aprobada ou 
modificada segundo o artigo 47 e a superficie realmente executada determinada 
polos controis sobre o terreo. Se esta diferenza non supera o 20 %, calcularase 
sobre a base da superficie determinada polos controis sobre o terreo. Se a diferenza 
é superior ao 20 %, pero igual ou inferior ao 50 %, calcularase sobre a base da 
superficie determinada polos controis sobre o terreo e reducida no dobre da 
porcentaxe da diferenza comprobada. No entanto, non terá dereito á axuda en caso 
de que esta diferenza de superficies supere o 50 %.»

«6. No caso de que o solicitante presente a solicitude do anticipo dunha 
operación despois do exercicio indicado no artigo 29.2.g), a axuda que lle 
corresponda por esa operación, calculada segundo o artigo 37, reducirase nun 
20 %, salvo causas de forza maior ou circunstancias excepcionais segundo se 
recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 17 de decembro de 2013, e nos casos excepcionais que estableza 
a correspondente comunidade autónoma na súa normativa, para a operación ou as 
operacións afectadas. Non obstante, non se poderá atrasar o exercicio indicado no 
número 2.g) da solicitude de axuda cando este sexa o segundo exercicio financeiro 
posterior a aquel en que se solicitou a de axuda.

7. No caso de que o solicitante presente a solicitude de pagamento dunha 
operación despois do prazo indicado no artigo 29.2.c), a axuda que lle corresponda 
por esa operación, calculada segundo o artigo 37, reducirase nun 20 %, salvo 
causas de forza maior ou circunstancias excepcionais segundo se recolle no artigo 
2.2 do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
17 de decembro de 2013, e nos casos excepcionais que estableza a correspondente 
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comunidade autónoma na súa normativa, para a operación ou as operacións 
afectadas. Non obstante, non se poderá atrasar o exercicio indicado no número 2.c) 
da solicitude de axuda cando este sexa o segundo exercicio financeiro posterior a 
aquel en que se solicitou a de axuda.»

Dezaoito. O texto do número 4 do artigo 44 substitúese polo seguinte:

«4. Para determinar o importe da axuda a que ten dereito un beneficiario pola 
replantación por motivos sanitarios ou fitosanitarios, as comunidades autónomas 
realizarán unha medición da parcela reestruturada, seguindo o método recollido no 
artigo 37.10 deste real decreto.»

Dezanove. O texto dos números 4 e 5 do artigo 45 substitúese polos seguintes:

«4. Se o viticultor non executa a operación na superficie total para a cal se 
aprobou a axuda, terase en conta a diferenza entre a superficie aprobada ou 
modificada segundo o artigo 47 e a superficie realmente executada determinada 
polos controis sobre o terreo. Se esta diferenza non supera o 20 %, calcularase 
sobre a base da superficie determinada polos controis sobre o terreo. Se a diferenza 
é superior ao 20 %, pero igual ou inferior ao 50 %, calcularase sobre a base da 
superficie determinada polos controis sobre o terreo e reducida no dobre da 
porcentaxe da diferenza comprobada. Porén, non terá dereito á axuda en caso de 
que esta diferenza de superficies supere o 50 %.

5. Salvo causas de forza maior ou circunstancias excepcionais segundo se 
recolle no artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 17 de decembro de 2013, nos casos de expropiación e nos casos 
excepcionais que estableza a correspondente comunidade autónoma na súa 
normativa, as superficies acollidas a replantación por motivos sanitarios ou 
fitosanitarios de acordo co presente real decreto deberán permanecer en cultivo un 
período mínimo de dez campañas contadas desde a campaña seguinte a aquela en 
que se solicitou o pagamento. O seu incumprimento obrigará o beneficiario da 
axuda a devolver a axuda percibida máis os xuros legais correspondentes.»

Vinte. O número 3 do artigo 47 queda sen contido e modifícase o texto do número 4, 
que queda redactado así:

«4. Non obstante, poderase permitir que se efectúen sen autorización previa, 
sempre e cando non comprometan o obxectivo xeral da operación, non modifiquen 
á alza o orzamento aprobado, non supoñan cambios na admisibilidade nin 
modifiquen a ponderación recibida no procedemento de selección, se isto supón 
que a ponderación final quede por debaixo da puntuación de corte entre solicitudes 
aprobadas e non aprobadas, as seguintes pequenas modificacións:

1.º De forma xeral, para todo o territorio nacional, as transferencias de orzamento 
entre accións menores do 20 % do orzamento definido para cada acción, sempre 
que se executasen todas as accións.

2.º As que se recollan para as comunidades autónomas como pequenas 
modificacións que non necesitan autorización previa no Programa nacional de apoio 
aplicable. Para que poidan ser recollidas no dito programa nacional de apoio, as 
comunidades autónomas deberán comunicalas á Dirección Xeral de Producións e 
Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación antes do 1 de 
maio do exercicio financeiro anterior ao anterior ao da súa aplicación.»

Vinte e un. O número 1 do artigo 49 modifícase como segue:

«1. Os produtores estarán obrigados á eliminación dos subprodutos obtidos na 
transformación. Non obstante, os produtores que, na campaña vitícola de que se 
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trate, non produzan máis de 50 hectolitros de viño ou mosto nas súas instalacións, 
non estarán obrigados a retirar os subprodutos.»

Vinte e dous. Os números 2 e 4 do artigo 50 modifícanse como segue:

«2. Para determinar o volume de alcohol que deben ter os subprodutos en 
relación co viño producido, aplicaranse os seguintes graos alcohólicos volumétricos 
naturais do viño nas diferentes zonas vitícolas, tal e como se establecen no artigo 
14 bis do Regulamento (CE) n.º 606/2009 da Comisión, do 10 de xullo de 2009, que 
fixa determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do 
Consello no relativo ás categorías de produtos vitícolas, ás prácticas enolóxicas e 
ás restricións aplicables:

a) 9,0 por cento para a zona CI.
b) 9,5 por cento para a zona CII.
c) 10 por cento para a zona CIII.»

«4. De non se acadar as porcentaxes fixadas no número 1, poderán entregar 
viño a un destilador ou a un fabricante de vinagre.»

Vinte e tres. O primeiro parágrafo do número 2 do artigo 57 modifícase como segue:

«2. As solicitudes presentaranse conforme un modelo que conteña, polo menos, 
os datos que figuran no anexo XVI e deberán conter, polo menos, a seguinte 
documentación:»

Vinte e catro. Engádese un novo parágrafo ao final do artigo 64.

«Nas solicitudes concorrentes á convocatoria cuxo prazo de presentación de 
solicitudes se inicia o 1 de febreiro de 2021 e finaliza o 31 de xaneiro de 2022, non 
será admisible a presentación de operacións que afecten orzamentariamente dous 
exercicios Feaga, de maneira que as accións previstas deberán ser executadas, 
pagadas e xustificadas ante o órgano competente da comunidade autónoma antes 
do 1 de maio de 2023.»

Vinte e cinco. Elimínase o terceiro parágrafo do número 2 do artigo 65.
Vinte e seis. Os números 9 e 14 do artigo 68 quedan redactados como segue:

«9. En calquera caso, os fondos liberados por desistencias, renuncias, 
modificacións ou irregularidades pasarán a aumentar o orzamento dispoñible da 
medida de investimentos para o conxunto das solicitudes de todas as comunidades 
autónomas.»

«14. A Conferencia Sectorial poderá diminuír os tipos de axuda establecidos no 
artigo 72 nun máximo de 10 puntos ata esgotar o orzamento dispoñible, 
exclusivamente no caso de que non se chegue a acadar un mínimo de cobertura do 
50 % do número total de solicitudes en cómputo estatal que acade o mínimo de 
puntuación.»

Vinte e sete. O parágrafo sexto do artigo 69 queda redactado como segue:

«No caso de resolución positiva, no prazo dun mes seguinte á notificación da 
resolución de concesión, o beneficiario deberá achegar a seguinte documentación ante 
o órgano competente da comunidade autónoma correspondente:

a) Unha aceptación expresa dos termos da concesión da subvención.
b) Un documento acreditativo do depósito dunha garantía de boa execución, 

de acordo coas condicións previstas no Regulamento delegado (UE) n.º 907/2014 
da Comisión, do 11 de marzo de 2014, que completa o Regulamento (UE) n.º 
1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos organismos 
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pagadores e outros órganos, á xestión financeira, á liquidación de contas, ás 
garantías e ao uso do euro, por un importe do 15 por cento do montante do 
financiamento comunitario, co fin de asegurar que o beneficiario execute todas as 
accións que forman parte da operación.»

Vinte e oito. O artigo 70 queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 70. Modificación das operacións.

1. De acordo co previsto no artigo 53.1 do Regulamento delegado (UE) 
2016/1149 da Comisión, do 15 de abril de 2016, o beneficiario poderá presentar 
modificacións da operación de investimento inicialmente aprobada; diferéncianse 
dous tipos de modificación:

a) modificación maior, cuxas especificidades se desenvolven no número 4,
b) modificación menor, cuxas especificidades se desenvolven no número 5.

2. Todas as modificacións se deberán presentar ao órgano competente da 
comunidade autónoma e deberán estar debidamente xustificadas. O órgano 
competente da comunidade autónoma deberá avaliar todas as modificacións 
presentadas.

3. As modificacións deberán cumprir as seguintes limitacións:

a) Non alterar os obxectivos estratéxicos ou xerais con que foi aprobada a 
operación.

b) Non alterar as condicións de elixibilidade.
c) Non xerar unha puntuación menor que a da solicitude que marca o corte, 

para cada comunidade autónoma, na correspondente lista definitiva sometida a 
informe da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural.

d) Non supor un cambio de beneficiario, salvo que o novo sexa resultante dun 
proceso de fusión, de compravenda ou unha transformación do tipo de sociedade 
ou personalidade xurídica, e non alterar as condicións tidas en conta para a 
concesión da axuda.

e) Non supor un traslado de pagamentos dun exercicio Feaga a outro posterior.
f) Non supor unha redución do investimento obxecto de axuda superior ao 

40 % do inicialmente aprobado.

4. As modificacións maiores deben ser autorizadas con carácter previo á súa 
execución e requirirán unha resolución favorable expresa do órgano competente da 
comunidade autónoma correspondente.

As modificacións maiores deberanse presentar á autoridade competente da 
comunidade autónoma antes do 1 de febreiro do exercicio Feaga en que se debe 
solicitar o pagamento dos investimentos obxecto de modificación.

As comunidades autónomas comunicarán ao Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación as modificacións maiores que se autorizasen antes do 1 de abril do 
exercicio Feaga correspondente.

5. As modificacións menores débense presentar como moi tarde antes da 
comunicación de fin de actuacións ou da presentación da solicitude de pagamento.

Só se poderán considerar modificacións menores:

a) As transferencias de orzamento entre as accións dunha operación xa 
aprobada, sempre que sexa como máximo o 20 % do orzamento definido inicialmente 
para cada acción e sempre que se executasen todas as accións inicialmente 
aprobadas ou, de ser o caso, modificadas, ou se estea en disposición de executar 
dentro dos prazos inicialmente previstos.

b) Cambios que supoñan un aforro global de ata o 20 % do importe inicialmente 
aprobado para cada acción.

c) As modificacións previstas na parte B do anexo XXIII.
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6. Independentemente do citado neste artigo, o órgano competente da 
comunidade autónoma poderá excepcionalmente autorizar modificacións que non 
se axusten ás condicións indicadas nos puntos anteriores nos casos de forza maior 
ou circunstancias excepcionais, na acepción do artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º 
1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

7. As modificacións que supoñan unha diminución dos orzamentos aprobados 
suporán a redución proporcional da subvención concedida.

8. As modificacións que supoñan un incremento dos orzamentos aprobados 
non suporán incremento da subvención concedida.

9. O beneficiario mantén a súa obrigación de depósito de garantía de boa 
execución en razón dos importes calculados sobre a concesión de subvención inicial.»

Vinte e nove. O artigo 71 queda sen contido.
Trinta. O artigo 73 queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 73. Pagamentos.

1. O investimento deberase xustificar e pagar, como máximo, en dous 
exercicios Feaga.

Os beneficiarios deberán xustificar e solicitar o pagamento da operación global de 
investimento ou da actuación correspondente conforme o calendario de execución 
aprobado antes do 1 de maio de cada exercicio Feaga, ben que a autoridade 
competente da comunidade autónoma poderá prever outros prazos máis restritivos.

No caso de que un beneficiario adiante a execución dunha ou varias actuacións 
inicialmente previstas segundo o seu calendario de execución, para a súa 
xustificación no segundo exercicio Feaga obxecto da convocatoria, poderá presentar 
a solicitude de pagamento das ditas actuacións no mesmo prazo que as actuacións 
previstas para a súa xustificación no primeiro exercicio Feaga obxecto da 
convocatoria. Estas actuacións poderanse pagar sempre que existan fondos 
dispoñibles no primeiro exercicio obxecto da convocatoria, de acordo co establecido 
no artigo 68.9. Para tal efecto, as comunidades autónomas comunicarán á Dirección 
Xeral da Industria Alimentaria do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
antes do 10 de maio de cada exercicio Feaga, as solicitudes afectadas e o 
correspondente importe.

2. As autoridades competentes deberán emitir unha resolución por cada 
solicitude de pagamento presentada, xa sexa da operación de investimento ou, de 
ser o caso, dunha ou varias das actuacións que formen parte del, e sempre que se 
certifique que as accións ou as actuacións inicialmente previstas ou que fosen 
obxecto de modificación conforme o artigo 70 se executaron. O pagamento ao 
beneficiario deberase realizar nun prazo máximo de 12 meses desde a data da 
solicitude de pagamento.

3. A solicitude de pagamento irá acompañada, polo menos, da seguinte 
documentación:

a) Memoria de execución valorada, coa relación de gastos, facturas e 
xustificantes de pagamento. Ademais, a memoria de execución incluirá a relación 
detallada das modificacións respecto da solicitude inicial. De existiren diferenzas 
entre as actuacións previstas e as realizadas por causas excepcionais ou de forza 
maior, na acepción do artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º1306/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello, deberanse xustificar á comunidade autónoma para a súa 
valoración.

b) Declaración do beneficiario na cal faga constar que non solicitou nin recibiu 
ningunha outra axuda para o mesmo investimento nin se encontra inmerso nun 
proceso de reintegro de subvencións.

c) Declaración responsable referida á conta bancaria en que se solicita o 
ingreso da subvención.
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d) No caso de adquisición de edificacións, deberase achegar, ademais, un 
certificado dun taxador independente debidamente acreditado, ou dun órgano ou 
organismo público debidamente autorizado, no cal se acredite que o prezo de 
compra non excede o valor de mercado, coa desagregación do valor do solo a 
prezos de mercado.

e) Facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto 
do gasto, e acreditación dos pagamentos.

f) Acreditación de que o beneficiario esta ao día respecto das súas obrigacións 
tributarias e fronte á Seguridade Social e, de ser o caso, ao día do reintegro de 
subvencións.

g) Calquera outra documentación exixida por normativa de obrigado 
cumprimento, así como a indicada na resolución de concesión, con obxecto de 
acreditar algunha das circunstancias ou requisitos necesarios para conceder a axuda.

O pagamento da axuda estará supeditado á presentación das contas 
xustificativas do investimento, verificadas por un auditor de contas ou sociedade de 
auditoría inscritos no Rexistro Oficial de Auditores de Contas ou, na súa falta, á 
verificación por parte da comunidade autónoma das facturas e dos documentos 
mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, unha 
inspección in situ para cada expediente de axuda.

4. Cando a operación se executase totalmente pero non quede acreditado un 
investimento subvencionable equivalente, polo menos, ao 60 % do inicialmente 
aprobado, non se aboará ningunha axuda.

5. A axuda correspondente ao pagamento final pagarase unha vez que se 
confirmase que todas as accións que formen parte da operación global cuberta pola 
solicitude de axuda, inicialmente aprobada ou modificada, se executaron totalmente 
e foron obxecto de controis administrativos e sobre o terreo, excepto nos casos de 
forza maior ou circunstancias excepcionais, na acepción do artigo 2.2 do 
Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013.

6. Se se comproba nos controis que non se executaron todas as accións que 
forman parte da operación global cuberta pola solicitude de axuda, inicialmente 
aprobada ou modificada, salvo por causas de forza maior ou circunstancias 
excepcionais, na acepción do artigo 2.2 do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do 
Parlamento Europeo e do Consello, non se pagará ningún importe de axuda. No 
caso de que xa se aboasen axudas por accións ou actuacións individuais que 
formen parte da operación global recollida na solicitude de axuda, exixirase o 
reintegro das cantidades aboadas máis os xuros correspondentes. En ambos os 
casos, ademais, executarase a garantía de boa execución de acordo co artigo 73 
bis.»

Trinta e un. Engádese un novo artigo 73 bis, co seguinte contido:

«Artigo 73 bis. Liberación e execución de garantías.

1. A garantía de boa execución terá validez ata o momento do último 
pagamento.

2. A garantía liberarase cando a autoridade competente acorde a súa 
cancelación, logo de comprobación administrativa e sobre o terreo de que se 
realizou a operación e o beneficiario executou todas as accións que forman parte da 
operación global cuberta pola solicitude de axuda, inicialmente aprobada ou 
modificada, e está acreditada a situación do beneficiario respecto das súas 
obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social, así como respecto ao reintegro 
de subvencións, excepto nos casos de forza maior ou circunstancias excepcionais, 
na acepción do artigo 2, número 2, do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do 
Parlamento Europeo e do Consello.
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3. No caso de que o beneficiario non execute todas as accións que formen 
parte da operación global cuberta pola solicitude de axuda inicialmente aprobada ou 
modificada, executarase a garantía de boa execución nunha porcentaxe igual ao 
investimento subvencionable non xustificado respecto ao investimento inicialmente 
aprobado ou modificado.»

Trinta e dous. O artigo 74 queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 74. Infraccións e sancións.

No caso de que o beneficiario execute todas as accións que formen parte da 
operación global cuberta pola solicitude de axuda, inicialmente aprobada ou 
modificada, pero incumpra as obrigacións formais que son asumidas como 
consecuencia da concesión da subvención, será considerado infracción leve 
segundo o previsto no artigo 56.c) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e será 
sancionado de conformidade co previsto no artigo 61 da dita lei, salvo causas de 
forza maior ou circunstancias excepcionais.»

Trinta e tres. O texto do número 6 do artigo 83 modifícase como segue:

«6. Para determinar o importe de axuda pola colleita en verde dunha superficie 
de viñedo, as comunidades autónomas realizarán unha medición da parcela en que 
se realizou a colleita en verde, seguindo o método establecido no artigo 44.1 do 
Regulamento de execución (UE) 2016/1150 da Comisión, do 15 de abril de 2016.»

Trinta e catro. O texto do número 2 do artigo 84 substitúese polo seguinte:

«2. Se o viticultor non executa a operación na superficie total para a cal se 
aprobou a axuda, terase en conta a diferenza entre a superficie aprobada ou 
modificada e a superficie realmente executada determinada polos controis sobre o 
terreo. Se esta diferenza non supera o 20 %, calcularase sobre a base da superficie 
determinada polos controis sobre o terreo. Se a diferenza é superior ao 20 %, pero 
igual ou inferior ao 50 %, calcularase sobre a base da superficie determinada polos 
controis sobre o terreo e reducida no dobre da porcentaxe a diferenza comprobada. 
Porén, non terá dereito á axuda en caso de que esta diferenza de superficies supere 
o 50 %.»

Trinta e cinco. Os anexos III e V e o punto III do anexo IV substitúense polos seguintes:

«ANEXO III

Rexións

País Organización territorial Nomes

Grupo 1

Estados Unidos. 50 estados federais e 1 
distrito.

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina do Norte, Carolina do 
Sur, Colorado, Connecticut, Dakota do Norte, Dakota do Sur, Delaware, 
Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Misisipi, 
Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nova Jersey, Nova York, Novo 
Hampshire, Novo México, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode 
Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, 
Washington, Wisconsin e Wyoming. Washington DC.

Canadá. 10 provincias e 3 territorios.
Ontario, Quebec, Nova Escocia, Novo Brunswick, Manitoba, Columbia 

Británica, llla do Príncipe Eduardo, Saskatchewan, Alberta, Terranova e 
Labrador, Territorios do Noroeste, Yukón e Nunavut.
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País Organización territorial Nomes

Xapón. 47 prefecturas.

Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, 
Gunma, Saitama, Chiba, Tokio, Kanagawa, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, 
Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Quioto, Osaka, 
Hyōgo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, 
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, 
Ōita, Miyazaki, Kagoshima e Okinawa.

China.
22 provincias, 2 rexións, 4 

municipios e 5 rexións 
autónomas.

Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Qinghai, Gansu, Shaanxi, Shanxi, Hebei, Sichuan, 
Hubei, Henan, Shandong, Anhui, Jiangsu, Yunnan, Guizhou, Hunan, Jiangxi, 
Zheijang, Hainan, Guangdong e Fujian (e Taiwán). Hong Kong e Macao. 
Shanghai, Pekín, Chongqing e Tianjin. Tíbet, Ningxia, Xinjiang, Guangxi e 
Mongolia Interior.

Rusia. 11 rexións económicas.
Cáucaso Norte, Centro, Chernozem Central, Extremo Oriente, Norte, Noroeste 

(incluído Kaliningrado), Siberia do Leste, Siberia do Oeste, Ural, Volga, 
Volgo-Viatski.

México. 32 entidades federativas.

Aguascalientes, Baixa California, Baixa California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Cidade de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, 
Morelos, Nayarit, Novo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán e Zacatecas.

Suíza. (Estado unitario)

Reino Unido.
(Estado unitario)

Para efectos da medida de promoción, considerarase o Reino Unido como terceiro país cando así o 
determine a Unión Europea.

Grupo 2
Corea do Sur. (Estado unitario)

Brasil. 27 unidades federais.

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Río Grande do Norte, Río 
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, 
Tocantins e Distrito Federal.

Noruega. (Estado unitario)
Australia. (Estado unitario)

Perú. 26 rexións.

Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, 
Ucayali e Callao.

Colombia. (Estado unitario)
Singapur. (Estado unitario)
R e p ú b l i c a 

Dominicana. (Estado unitario)

Cuba. (Estado unitario)
Costa Rica. (Estado unitario)
Panamá. (Estado unitario)

Grupo 3

India. (Estado unitario)
Malaisia. (Estado unitario)
Filipinas. (Estado unitario)
Vietnam. (Estado unitario)
Puerto Rico. (Estado libre asociado unitario)
Tailandia. (Estado unitario)

O resto de países non incluídos dentro dos grupos prioritarios consideraranse para estes efectos como estados unitarios.»
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Punto III do anexo IV:

III. Declaracións obrigatorias

Modelo de declaración responsable do solicitante

1.-DATOS DA ORGANIZACIÓN ou EMPRESA PROPOÑENTE 

Nome:      NIF:  
Enderezo:  
Teléfono e fax:  
Persoa de contacto: 

DECLARA: 

 Que os datos reflectidos na seguinte táboa se corresponden cos programas desenvolvidos no marco da medida
de promoción de viño en terceiros países:

PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 
2019-2023 

NOVO PERÍODO DE 
PROGRAMACIÓN 

CONVOCATORIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202X 
EXERCICIO FEAGA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202X 

PÚBLICO OBXECTIVO 

… … … … … … … … 

ACTIVIDADES 

… … … … … … … … 
REXIÓN 

Solicitude prórroga* Primeira 
comprobación** 

*A solicitude de prórroga deberase realizar cando o programa presentado acadase o límite dos tres anos establecido no artigo do
Regulamento delegado (UE) 2016/1149 da Comisión.
** A primeira comprobación, e para efectos da admisibilidade da axuda, deberase realizar cando o programa presentado acadase o
límite dos cinco anos establecido no artigo do Regulamento delegado (UE) 2016/1149 da Comisión.

 Que os datos reflectidos na seguinte táboa mostran que na anualidade 2XXX e para efectos da duración máxima
da axuda, o programa presentado se dirixe a un/unha novo/a:

REXIÓN/S ACTIVIDADE/S PÚBLICO/S  
OBXECTIVO/S 

*Márquese cun X o/s que proceda/n

 Compromiso da organización ou empresa propoñente de garantir o seu financiamento para toda a duración do 
programa.

 Declaración da organización ou empresa propoñente de non ter solicitado nin recibido axudas incompatibles. 

________________, ____ de _________________ __________ 

(1) _________________________

Asdo.i:_____________________________ 

(1) Presidente, director, xerente, etc.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 258  Sábado 26 de outubro de 2019  Sec. I. Páx. 17

«ANEXO V

Criterios de priorización

Puntuación máxima

 1.º Características do propoñente: 45 puntos
a) Programas presentados por novos beneficiarios. 20 puntos

b)

Entidades asociativas prioritarias ou as súas entidades de base, ou cooperativas e outras entidades 
asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades mercantís sempre que máis do 50 % do seu capital 
social pertenza a cooperativas ou SAT).

7 puntos

Órganos de xestión e de representación das indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe 
protexidas vínicas, así como as súas asociacións.

6 puntos

Organizacións de produtores vitivinícolas recoñecidas para os produtos mencionados no anexo II. No 
caso de que sexa unha forma recoñecida no punto anterior, non será acumulativo.

5 puntos

Asociacións participadas maioritariamente (máis dun 50 %): por produtores dos produtos mencionados 
no anexo II, sexa directamente ou a través de sociedades, e non recollidas no primeiro punto desta 
epígrafe.

3 puntos

c) Certificacións ambientais. 3 puntos
d) Beneficiarios que sexan produtores. 15 puntos
 2.º Características do programa: 45 puntos
a) Programas que teñan como obxectivo un novo país. 20 puntos
b) Mercado de destino dos programas. 10 puntos
c) Alcance e cobertura do programa. 15 puntos
 3.º Interese para a comunidade autónoma: 10 puntos
a) Criterio que decidirá cada comunidade autónoma segundo as súas prioridades rexionais. 10 puntos
 Valoración total xeral. 100 puntos

1.º Características do propoñente.

a) Programas presentados por novos beneficiarios (20 puntos), entendendo 
como tales aqueles que non participasen nunca ou cuxos programas nunca 
formasen parte da lista de selección proposta pola Comisión Nacional de Selección 
de Programas, do artigo 10, desde o exercicio Feaga 2018.

b) Priorización dos solicitantes (máximo 7 puntos):

Entidades asociativas prioritarias recoñecidas para o sector do viño (incluídas 
multisectoriais) de acordo co Real decreto 550/2014, do 27 de xuño, polo que se 
desenvolven os requisitos e o procedemento para o recoñecemento das entidades 
asociativas prioritarias e para a súa inscrición e baixa no Rexistro Nacional de 
Entidades Asociativas Prioritarias, previsto na Lei 13/2013, do 2 de agosto, de 
fomento da integración de cooperativas e doutras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. Así mesmo, daráselles prioridade ás súas entidades de base. Tamén 
se lles dará prioridade ás entidades asociativas prioritarias rexionais ou figuras 
análogas reguladas no ámbito autonómico, así como ás súas entidades de base 
(recoñecidas tamén para o sector do viño). (7 puntos). Cooperativas e outras 
entidades asociativas agroalimentarias (SAT, sociedades mercantís sempre que máis 
do 50 % do seu capital social pertenza a cooperativas ou SAT). (7 puntos).

Órganos de xestión e representación das indicacións xeográficas protexidas e 
denominacións de orixe protexidas vínicas, así como as súas asociacións (6 
puntos).

Organizacións de produtores vitivinícolas recoñecidas para os produtos 
mencionados no anexo II. No caso de que sexa unha forma recoñecida no punto 
anterior, non será acumulativo (5 puntos).

Asociacións participadas maioritariamente (máis dun 50 %): por produtores dos 
produtos mencionados no anexo II, sexa directamente ou a través de sociedades, e 
non recollidas no primeiro punto deste número (3 puntos).
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c) Certificacións ambientais. Daráselles prioridade a aqueles solicitantes cuxas 
instalacións dispoñen de certificación ambiental (máximo 3 puntos):

Segundo o Regulamento comunitario EMAS (Regulamento (CE) n.º 1221/2009) 
ou a norma ISO 14.001. 2 puntos.

Certificado Wineries for Climate Protection. 1 punto.
As ditas certificacións deberán ser acreditadas e presentadas xunto coa 

solicitude.

d) Beneficiarios que sexan produtores vinícolas: entendendo como tales aqueles 
que, independentemente da súa forma xurídica, sexan elaboradores de viño 
(comercialicen ou non) (15 puntos).

2.º Características do programa.

a) Programas que teñan como obxectivo un novo terceiro país (máximo 20 
puntos): entendendo como tales aqueles programas que nunca formasen parte da 
lista de selección proposta pola Comisión Nacional de Selección de Programas, do 
artigo 10, desde o exercicio Feaga 2018.

No caso dos programas multipaís, a puntuación repartirase de forma 
proporcional á porcentaxe de orzamento destinada aos novos terceiros países.

b) Destino dos programas (máximo 10 puntos):

Os 10 puntos repartiranse segundo o grupo ou grupos de países do anexo III a 
que pertenzan os destinos elixidos para desenvolver os programas. A repartición da 
puntuación farase con base na porcentaxe (en tanto por un) de orzamento destinado 
aos ditos grupos de países prioritarios; asignarase a puntuación da seguinte 
maneira, segundo proceda:

% do grupo 1 x 10 + % do grupo 2 x 5 + % do grupo 3 x 2,5 = puntuación por 
destino dos programas

c) Alcance e cobertura do programa (máximo 15 puntos):
A puntuación concederase da seguinte forma:

– 7,5 puntos en función do alcance e da cobertura en termos de actividades 
previstas. Outorgaranse as seguintes puntuacións: dúas actividades = 2,5 puntos, 
tres actividades = 5 puntos, catro ou máis actividades = 7,5 puntos,

– 7,5 puntos en función do alcance e da cobertura en termos de público obxectivo 
(número de contactos previstos, etc.) entendendo por público obxectivo: consumidor, 
distribuidor-supermercado, distribuidor-grosista, distribuidor-retallista especializado, 
distribuidor-restaurante, importadores, líderes de opinión-xornalistas, líderes de 
opinión-expertos gastronómicos e escolas de hostalaría e restauración. Outorgaranse 
as seguintes puntuacións: dous destinatarios = 2,5 puntos, tres destinatarios = 5 
puntos, catro ou máis destinatarios = 7,5 puntos.

3.º Interese para a comunidade autónoma. Criterio que decidirá a comunidade 
autónoma (máximo 10 puntos).

Só serán de aplicación aqueles criterios que estean baseados nunha estratexia 
territorial para o sector do viño, compatible coa estratexia e cos obxectivos previstos 
no Programa nacional de apoio presentado á Comisión Europea polo Reino de 
España. Ademais, deberán cumprir o establecido no artigo 11.2 do Regulamento 
delegado (UE) 2016/1149 da Comisión, do 15 de abril de 2016; en particular, 
deberán ser obxectivos e non discriminatorios e non poderán estar vinculados coa 
localización territorial do beneficiario ou as súas instalacións nin ir en contra das 
prioridades establecidas pola Comisión para a medida de promoción.
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No caso dos organismos públicos de ámbito nacional, o criterio que decidirá a 
comunidade autónoma non será de aplicación.»

Trinta e seis. Modifícase a nota a pé de páxina (4) do anexo XIII, que queda redactada 
da seguinte forma:

«(4) Exclusivamente comunidades autónomas de Galicia, País Vasco, Canarias, 
La Rioja e aquelas comunidades autónomas que apliquen baremos estándar de 
custos unitarios e inclúan a acción.»

Trinta e sete. O anexo XXI queda modificado como segue:

a) Suprímese o criterio 1.3.
b) Os criterios 1.4.2, 2.1, 2.2 e 2.3 quedan modificados da seguinte forma:

1 4 2 Certificado Wineries for Climate Protection. 1-5

2 1

Priorización das operacións con investimentos orientadas ao incremento da eficiencia enerxética, sempre 
que isto supere o 30 % do importe do investimento no momento da solicitude. En todos os casos, o 
solicitante deberá achegar un certificado emitido por un experto independente que acredite un aforro 
enerxético mínimo do 15 % nos conceptos afectados polo investimento. Para efectos da valoración deste 
criterio, entenderanse incluídos exclusivamente os conceptos que se detallan no subpunto II deste punto.

1-16

2 2

Priorización das operacións con investimentos en uso de enerxías renovables exclusivamente para o seu 
propio consumo, sempre que isto supere o 20 % do importe do investimento no momento da solicitude. 
Para efectos da valoración deste criterio, entenderanse incluídos exclusivamente os conceptos que se 
detallan no subpunto III deste punto.

1-16

2 3 Priorización das operacións con investimentos en valorización, tratamento e/ou xestión de residuos e/ou depuración 
de efluentes líquidos, sempre que isto supere 20 % do importe do investimento no momento da solicitude. 1-16

Trinta e oito. O anexo XXII queda redactado da seguinte forma:

«ANEXO XXII

Ponderación de criterios de prioridade

Comunidade autónoma

Criterios de prioridade

Priorización de solicitantes Priorización de operacións

1.1
1.2 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
2.6

2.7 2.8 2.9 2.10
1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.4.2 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Andalucía. 7 6 2 2 1 1 3 3 6 1 9 9 9 3 6 9 9 3 9 5 3 8
Aragón. 1 7 3 1 1 10 1 3 3 3 10 10 10 1 4 10 10 3 10 6 2 7
Asturias (Principado de). 1 7 4 1 1 4 2 4 6 3 13 13 13 3 5 13 10 3 2 2 1 5
Balears (Illes). 1 5 1 3 1 5 3 2 6 4 12 12 11 5 6 10 8 3 8 4 1 1
Canarias. 1 6 6 1 1 5 2 4 6 4 15 15 15 5 1 15 10 3 1 1 1 1
Cantabria. 1 6 1 2 1 4 2 4 6 4 13 13 11 5 5 11 10 3 3 2 1 6
Castilla-La Mancha. 8 7 6 1 1 3 2 1 5 2 11 11 12 2 6 11 5 3 10 1 1 5
Castilla y León. 1 7 7 1 1 5 1 4 6 4 15 15 15 3 1 15 10 3 3 1 1 1
Cataluña. 1 7 1 1 1 6 23 3 5 3 11 11 11 5 3 11 1 1 11 2 1 4
Comunitat Valenciana. 1 7 1 1 1 4 3 4 6 3 13 13 13 5 6 13 10 3 2 1 1 3
Extremadura. 1 7 1 1 1 2 4 4 6 4 13 13 13 3 6 13 10 3 4 1 1 3
Galicia. 1 7 4 1 1 4 2 4 6 4 13 13 13 3 5 13 10 3 2 2 1 5
Madrid (Comunidade de). 1 7 1 2 1 1 4 4 6 4 15 15 15 2 4 15 1 3 1 1 1 1
Murcia (Rexión de). 1 6 6 4 1 1 3 4 6 4 15 10 10 5 5 10 10 3 3 5 1 6
Navarra (Comunidade Foral de). 1 5 5 1 1 5 3 4 6 4 11 11 13 5 6 11 10 3 1 1 1 10
País Vasco. 1 1 1 1 1 9 3 4 6 4 14 14 14 1 5 14 7 3 3 1 1 3
Rioja (La). 1 4 4 1 1 10 2 4 3 4 13 14 15 1 1 13 1 1 10 1 1 1
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Disposición transitoria primeira. Medidas de apoio á promoción en mercados de 
terceiros países.

Este real decreto non será de aplicación ás solicitudes da medida de apoio á promoción 
en mercados de terceiros países presentadas antes do 15 de xaneiro de 2019, ás cales se 
lles aplicará a sección primeira do capítulo II do Real decreto 1363/2018, do 2 de 
novembro, na súa redacción anterior.

Disposición transitoria segunda. Medidas de apoio á reestruturación e reconversión de 
viñedos.

Este real decreto non será de aplicación ás solicitudes da medida de apoio á 
reestruturación e reconversión de viñedos presentadas antes da súa entrada en vigor, ás 
cales se lles aplicará a sección segunda, capítulo II, do Real decreto 1363/2018, do 2 de 
novembro, na súa redacción anterior.

Disposición transitoria terceira. Medidas de apoio aos investimentos.

Este real decreto non será de aplicación ás solicitudes da medida de apoio aos 
investimentos presentadas antes do 1 de febreiro de 2020, ás cales se lles aplicará a 
sección cuarta, capítulo II, do Real decreto 1363/2018, do 2 de novembro, na súa redacción 
anterior.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 25 de outubro de 2019.

FELIPE R.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
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