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Se sotmet a consulta pública el text previ a la redacció del projecte de llei d'ordenació del 
sector vitivinícola. 

Qualsevol ciutadà pot examinar el text i donar-hi l'opin.ió. Les aportacions es poden 
enviar a l'adreça electrònica direccio.incavi@gencat.cat 

Unitat responsable: Institut Català de la Vinya i el Vi. 

Text de la consulta pública 

• Consulta pública ordenació vitivinícola ~ _ [23,64 KB J 

Data d'actualització: 28.02.2017 

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les 
dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la 

informació i que no es contradigui amb una llicència específica. 

http:/ /agricultura.gencat.cat/ca/detalls/ Article/Projecte-de-Llei-dordenacio-vitivinicola 02/07/2018 
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Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
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Amb aquesta iniciativa es vol crear un marc normatiu que abasti en una mateixa llei l'ordenació 
vitícola i la vinícola, i introduir així més seguretat jurídica al sector. 

Actualment la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola , només ordena la vinicultura, i la 
viticultura es troba regulada de forma detallada amb normes de rang reglamentari, normativa estatal i 
europea. Aquesta última, que té eficàcia i aplicabilitat directa als estats membres, deixa la concreció 

· d'algunes qüestions en mans de les autoritats d'aquests estats, i fins i tot, en algun d'aquests 
preceptes, fa una crida específica ·al seu desenvolupament. 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

Al marge d'aquesta necessitat d'adaptació de la normativa vitivinícola catalana al marc normatiu 
europeu del vi, i de donar el rang legal que correspon a algunes qüestions fins ara només establertes 
de forma reglamentària, cal dir que durant els ja quasi quinze anys de vigència de llei catalana s'han 
posat de manifest algunes situacions en la seva aplicació que requeririen la millora d'algun dels 
preceptes o la previsió d'algun aspecte inicialment no previst; per exemple, pel que fa al règim jurídic 
dels consells reguladors de les denominacions d'origen, la coexistència entre DOP i IGP en un mateix 
territori, i al règim sancionador que estableix la llei amb relació als seus incompliments per part dels 
viticultors, vinicultors o comercialitzadors. 

Objectius de la norma 

Són diversos els objectius de la llei, que a grans trets s'esmenten: 

-Establir les grans línies de l'ordenació vitícola a Catalunya, en el marc de la normativa europea, i 
alguns instruments sobre el potencial vitícola propi. 

-Adaptar la normativa catalana a la normativa europea, ja que el text contradiu parcialment el marc 
. normatiu europeu. La normativa europea de I'OCM del vi ha significat canvis en la regulació del vins 
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de qualitat, en les limitàcions de plantacions, la presentació dels productes i pràctiques-enològiques, 
etc. 
-Tenir en compte noves realitats sorgides i que en l'actualitat no tenen cobertura legal, com són els 
productes vínics de baixa graduació, les activitats relacionades amb la vinya i el vi, les plantacions en 
zones de muntanya o el vi varietal, entre d'altres. 

-Impulsar la simplificació administrativa i l'ús dels mitjans electrònics en la relació Administració
operadors i ciutadans. 

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

L'alternativa de regulació parcial dels àmbits afectats per la llei proposada no permet bastir un marc 
legal que garanteixi la seguretat jurídica, tenint en compte la complexitat i el nombre de normes que 
regulen el sector vitivinícola. 

En conseqüència, s'entén necessari que la cobertura legal en matèria vitivinícola a Catalunya es 
realitzi amb una norma amb rang de llei. 
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