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Memòria general del projecte 

Índex 

- Memòria general del projecte de disposició: 

• Justificació de. la necessitat de la disposició i adequació d'aquesta als fins que es persegueix~n 

• Marc normatiu 

• Relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions 
resultants. 

• Acarament de les obligacions d'informació de la normativa vigent i dels projecte de Decret 

• Competència de la Generalitat sobre la matèria. 

' 
• Relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar tràmit d'audiència. 

• Procedència, si escau, dè sotmetre l'expedient a informació pública .. 

' 
- Memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades: . 

• Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 
Identificació del problema 
Establiment dels objectius 
Identificació de les opcions de regulació 

• Anàlisi de l'impacte de les opcions de regulació considerades 
Informe d'impacte pressupostari. 
Informe d'impacte econòmic i social. 
Informe d'impacte normatiu. 
Informe d'impacte de gènere 

• Comparació de les opcions de regulació considerades 

• Implementació, seguiment i avaluació de la norma 

- Memòria de les observacions ·¡ les al·legacions presentades en els tràmits de consulta 
interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons que han dut a 
desestimar-les~ si és el cas. 
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Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d'aquesta als fins que 
es persegue.ixen 

La iniciativa aborda alguns aspectes que en el decurs de la vigència de la llei 15/2002, de 27 de juny, 
d'ordenació vitivinfcola han sorgit i que condueixen a la necessitat de modificar alguns aspectes 
d'aquesta Llei, ja qúe, si bé continua mantenint la seva vigència pel que fa als principis que la inspiren, 
els canvis en alguns elements substancials de l'organització comuna del mercat del vi regulada 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 es deroguen els reglaments 
(CEE) núm. 922/72, (CEE) núm .. 234/79, (CE) núm. 103'7/2001 i (CE) núm. 1234/2007 (en endavant 
OCM), obliguen a modificar els preceptes que en són afectats. 
Aquests aspectes es centren fonamentalment en el potencial vitivin!cola, les pràctiques enològiques, la 
presentació i l'etiquetatge dels vins, la nomenclatüra i el règim jurídic de la protecció de l'origen i la 
qualitat d~ls vins, la determinació de l'autoritat competent i la unificació de la inspecció. 
Tot i que el titol de la 'Llei catalana és un titol genèric, referit a la vitivinicultura. podem dir que els seus 
preceptes incideixen i s'ocupen de manera especial del sistema de protecció de l'origen i la qualitat 
dels vins i la seva elaboració i comercialització. · 
La situació del sector caracteritzada per Ja sistemàtica reducció del consum interior i r augment de les 
importacions de països tercers, va portar a la UE a posar en qüestió alguns aspectes de I'OCM de 
1999. Elements principals de la mateixa com la prohibició de noves plantacions o la cada vegada més 
recurrent destil•lació d'excedents, que fins i tot ha arribat als v.q.p.r.d, són alguns dels que van posar 
en qüestió i van impulsar a la UE a establir una nova OCM de vi, que fou aprovada mitjançant el 
Reglament (CE) 479/2008 del Consell. de 29 d'abril de 2008, pel qual s'estableix l'organització comuna 
del mercat vitivinícola, es modifiquen els Reglaments (CE} núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, CE 
núm. 1290/2005, (CE) i núm. 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 2392/86 i (CE) n¡jm. 
1493/1999. Aquesta norma es troba actualment derogada i el Reglament (UE) 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna 
de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
234/78, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, que crea una organització comuna del mercat 
agrícola i d'establiment de disposicions especifiques per a .determinats productes agrícoles. 

La necessitat de l'adopció d'aquesta norma .es troba en primer lloc en l'adaptació de la 11ei 15/2002, de 
27 de juny, d'ordenació vitivinícola a la normativa comunitària resultat de la nova OCM del vi. En 
aquest sentit, cal adaptar la llei catalana ja que l'actual text resulta parcialment contradictori i 
tàcitament derogat en relació amb aquesta normativa, el que exigeix a més, per seguretat jurídica, un 
desenvolupament d'~questa normativa comunitària que la complementi a Catalunya. 

D'altra banda, -vista l'aplicació en el ·temps de la llei 1512002, de 27 de juny- ha quedat palès que cal 
modificar alguns aspectes qi.Je per aquest transcurs, s'ha vist que eren millorables o s'ha comprovat 
que existien llacunes, com succeeix en el règim jurídic dels consells reguladors o el règim 
sancionador. · 

A més, s'ha posat de manifest la necessitat de donar cobertura legal en una norma amb rang de llei, a 
les diferents qüestions no regulades a la llei 15/2002 com són les autoritzacions de plantació, el 
potencial vitícola, les noves realitats del sector, · entre d'altres, tot adaptant-ho a la normativa 
comunitària. · 

Més enllà dels objectius específics aquesta modificació normativa ha de servir al mateix temps per 
introduir en la llei els principis de simplificació administrativa i d'impuls de la relació entre els ciutadans 
i I 'Administració. ·· 
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Les matèries que cal incorporar a la Llei d'ordenació vitivinícola, tot concretant per a la 
vitivinicultura catalana les previsions de la nova OCM del vi, contingudes fonamentalment al Reglament 
1308/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea 
l'organització comuna de mercats de product~s agrari~ i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) 
núm. 922/72, (CEE) 234/78, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007: 

• La regulació del potencial vitivinícola català, 

• La regulació de les autoritzacions de plantació, especialment tenint en compte el nou 
enfocament que en aquesta matèria adopta la nova OCM (autoritzacions de plantacions) 
eliminar, i les situacions transitòries que planteja la normativa europea a partir de f "016, 

• La regulació del registre vitícola, 

• Recollir les no-.:es realitats sorgidès, com els productes vínics de baixa graduació, l'enoturisme, 
plantacions en zones de muntanya i el vi varietal. 

Al marge d'aquesta necessitat d'adaptació de la normativa vitivinícola a I'OCM del vi tot donant el rang 
legal que els correspon a algunes qüestions fins ara només establertes de forma reglamentaria, cal dir 
que durant els ja quinze anys de vigència de la llei catalana s'han posat de manifest algunes situacions 
en la seva aplicació, que r~queririen la perfecció d'algun dels seus preceptes o la previsió d'algun 
aspecte inicialment no contemplat pel que fa al règim jurídic dels consells reguladors de les 
denominacions d'origen, la coexistència entre DOP i/o IGP en un mateix territori, i al regim sancionador 
que contempla la llei en relació als incompliments de la mateixa per part dèls viticultors, vinicultors o 
comercialitzadors. 

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2017 

CPISR-1 C 
Salvador 
Puig 
RodrígueZ 

Salvador Puig i Rodríguez 

El Director 
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Marc normatiu 

·;· ... :,·<.-... :-: ·' ·- I 

• Estatut d'Autonomia de Catalunya. Articles 116.1a) ib) i article 128, 
• Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinicola, 
_• _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 de productes agraris i pel qual es 
deroguen els· Reglaments (CEE) núni. 922n2, (CEE) 234/78, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) 
núm. 1234/2007, 

• Reglament Oelegat(UE) 2015/560 de la Còmissió, de 15 desembre 2014, pel qual es completa 
el Reglament (UE} núm. 1308/2013 del Par1ament Europeu i del Consell en que fa al règim 
d'autoritzacions per a plantacions de vinya, 

_._Reglament d'Execució (UE) 2015/561 de la Comissió, de 7 d'abril de 2015, pel qual 
s'estableixen disposicions d'apliêaèió del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa al règim d.è autoritzacions per a plantacions de vinya, 

• Reglament (CE} núm. 606/2009 de la Comissió, de 10 de juliol que fixa determinades 
· disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Consell pel que fa a categories 
de productes vitícoles, pràctiques enològiques i restriccions aplicables, 

• Reglament (CE) núm. 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, que estableix 
determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008 del Cons~ll pel que 
fa a les DOP i IGP, termes tradicionals, etiquetatge i presentació de determinats productes 
vitivinícoles, 

• Llei de l'Estat 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, 
• Decret 474/2004, de 26 de desembre; pel qual es desenvolupa ra llei 15/2002, de 27 de juny, 

d'ordenació vitivinícola, 
• Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola, 
_. _Decret 260/1998, de 6 d'oètubre, pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar 

el transport deis productes vitivinícoles i s'.estableix la normativa aplicable. al transport, als 
registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector, 

• Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es 
modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del 
programa de 'suport 2014-2018 al sector vitivinlcola. Aquest Reial decret es veu modificat pel 
Reial decret 313/2016, de 29 de juliol, 

• Reial decret 1363/2011, de ?,d'octubre, pel qual es desenvolupa la reglamehtació comunitària 
en matèria d'etiquetatge1 pre;?entació i identificació de determinats productes vitivinícoles, 

• Uei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions d'origen i Indicacions geogràfiques protegides 
d'àmbit supraautonòmic, 

• Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària, 
• Reial decret 267/2017, de 17 .de març, mitjançant el qual es desenvolupa la llei 6/2015, 
• Ordre ARP/417/2004, d'11 de novembre, per Ja qual es regula la presentació de les 

declaracions de collita, de producció, d'existències, i d'origen i destinació de la producció de 
raïm, 

• Ordre de 6 de setembre de 2000, per la qual s'estableixen les normesels procediments de 
regulació del potencials de producció vitfcola a Catalunya, · 

• ARP/64/2006, de 22 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Alella, 

• ARP/149/2005, d '11 d'abril, _per la qual es crea la Denominació d'Origen Catalunya i se 
n'aprova el seu Reglament, 

• Ordre de 14 de novembre de 1991, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació 
d'Origen Cava, 

• ARP/60/2006, de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Conca de Barberà, 

Gran Via de lés Cons Catalanes. 612-614 
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• ARP/297/2005, de 20 de juny, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen, 
Costers del Segre, 

• · ARP/63/2006! de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Empordà, 

• ARP/286/2005, de 15 de juny, per la qual s ;aprova el Reglament de la Denominació d 'Origen 
Montsant. 

• ARP/62/2006, de 16 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de.la Denomin·ació d'Origen 
Penedès, · 

• ARP/61/2006, de 17 de febrer, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d.'Origen 
Pla de Bages. 

• ARP/188/2006, de 18 d'abril, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Qualificada Priorat, · 

• ARP/276/2005, de 14 de juny, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Tarragona, 

• ARP/148/2005, de 7 d'abril, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen 
Terra Alta 

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2017 

CPISR-1 C 
Salvador 
Puig 
Rodríguez 

Salvador Puig i Rodríguez 

El Director 
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Relació de disposicions afectades pel projecte de disposició 
vigències i derogacions resultants. 

taula de 

• Derogació de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, . 
• Derogació parcial del Decret 474/2004, de 26 de desembre, pel qual es desenvolupa la llei 

15/2002, de 27 d~ juny, d'ordenació vitivinícola, ( caldria posar els articles concrets que es 
deroguen), 

• Afectació passiva del Reglament (UE) número 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea la organització comuna de mercats de productes 
agraris i es deroguen els Reglaments (CEE) número 922172, (CEE) número 234/79, (CE) 
número 1037/2001 i {CE) número 1234/2007, 

• Afectació passiva del Reglament (CE) número 607/2009, de la Comissió de 14 de juliol, que 
estableix determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) número 479/2008 del 
Consell, pel que fa a les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides, als 
termes tradicionals, a l'etiquetatge i presentació de determinats productes vitivinícoles, 

• Afectació passiva 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 d'origen 
protegides i les indicacions geogràfiques protegides al registre comunitari i la seva oposició. 

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol. de 2017 

CPISR-1 C 
Salvador 
Puig 
Rodríguez 
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Salvador Puig i Rodríguez 

El Director 
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Avantprojecte d~ llei vitivir;~ícola de Catalunya· 
Elaborat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi 

Competència de la Generalitat sobre la matèria 

D'acord amb l'art. 116.1 a) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en matèria d'agricultura i sector 
agroalimentari, 

D'acord amb l'art. 116.1 b) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, relatiu a la competència el;) matèria 
de qualitat, traçabilitat, i lluita contra el frau en l'àmbit de la producció i la comercialització 
agroalimentàries, 

D'acord amb l'article 128 de l'Estatut. d'Autonomia de Catalunya, en matèria de denominacions i 
indicacions geogràfiques i de qualitat. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
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Relació motivada de les persones i fes entitats a les quals s'ha d'atorgar tràmit 
d'audiència 

• Unió de Pagesos (UP) 
Carrer Ulldecona, 21 
08038 Barcelona 
e-mail: uniopagesos@uniopagesos.org. 

• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) 
Carrer Ulldecona, 21 
08038 Barcelona 
e-mail: lnfo@jarc.cat 

• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 
Carrer Ulldecona, 21 
08038 Barcelona 
e-mail: fcac@fcac.coop 

• Institut Agrari Català de Sant Isidre (IACS!) 
Plaça Sant Josep Oriol, 4 
08002 Barcelona · 

• ASAJA Barcelona , 
Gran Via de les Corts Catalanes, 610, 5è. 
08007 Barcelona 

• Associació de Petits i Mitjans Elaboradors de Cava (PIMECAVA) 
General Cortijo, 22, 1 r. Pis 
08720 Vilafranca del Penedès 

• Institut del Cava 
c. València, 15 
08770 Sant Sadurní d'Anoia 

• Associació Vinícola de Catalunya 
Edifici Àgora, Plaça Àgora, Pol Industrial Domenys 11 08720 Vilafranca del Penedès 

• Consell Regulador del Cava Av. Tarragona, 24 
08720 Vilafranca del Penedès 

• Associació Catalana d'Enòlegs 
Centre Àgora polígon Industrial Domenys 11, Plaça Àgora, 1 
08720 Vilafranca del Penedès 

• Consell Regulador DOQ Priorat 
c. Major, 2 
43737 Torroja del Priorat 

• Consell Regulador DO Terra Afta 
ctra. Vilalba, 31 
43780 Gandesa 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
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• Consell Regulador DO Tarragona 
C. De la Cort, 41, baixos 
43800 Valls 

• Consell Regulador DO Costers del Segre 
Complex de la Caparella, 97 
25192 Lleida 

• Consell R-egulador DO Montsant 
Pl. Quartera, 6 · 
43730 Falset 

• Consell Regulador DO Empordà 
• Av. Marignane, 2 

17600 Figueres 

• Consel) Regulador DO Conca de Barberà 
c. de la Volta, 2 (Torre del Portal de Sant Antoni) 
43400 Montblanc 

• Consell Regulador DO Penedès 
Edifici Àgora, Plaça Àgora, Pol lndustri.al Domenys 11 
08720 Vilafranca del Penedès 

• Consell Regulador DO Alella 
Masia Museu, Can Magarola. Av. Sant Mateu, 2 
08328 Alella · 

• Consell Regulador DO Catalunya 
Passeig Sunyer, 4-6 
43202 Reus 

• Consell Regulador DO Pla de Bages 
Casa de la culla, s/n . 
08243 Manresa 
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Salvador Puig i Rodríguez 
' ' 

El Director 

Gran Vía da les Corts Catalanes, 612-614 
OB007Barcelona 
Telèfon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 
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mfi¡ Genéralitat de Catalunya ~ ... , 
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Pesca i Alimentació ( · : 
I 
~ .... -·,, I ·~· ,, ï :: ' ;.f",'. . I 

Avantprojecte de llei vitivinícola de Catall!_ny~ -~- .----·----·-· .. ------- · 
Elaborat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi 

Procedència, si escau, de sotmetre l'expedient a informació pública 

De conformítàt amb-l'article 36.4 de la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, l'avantprojecte de llei s'ha de sotmetre a informació pública i 

· ·· •gi.Jdièhcià a les .. associacions del sector, organitzacions professional agràries, el món 
cooperatiu, i els diferents Consells Reguladors del sector vinícola existents a Catalunya, el 
llista dels quals ~s troba en la" RELACIÓ MOTIVADA DE LES PERSONES I LES ENTITATS 
A LES QUALS S'HA D'ATORGAR TRÀMIT D'AUDIÈf':ICIA" . . 
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Salvador Puig i Rodríguez 

El Director 

Gran VIa de les Corts Catalanes, 612-614 
08007Barcelona 
Telt)fon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 
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