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Anàlisi del context i identificació de _les opcions de regulació 

A) Identificació de! problema: 

D'una banda es tracta de l'adaptació de la normativa en matè(ia vitícola i . vinícola a la normativa 
europea resultant dè la nova organitzapió comuna del mercat vitivinícola. En aquest sentit, cal adaptar 
l'.actual 'normativa sobre ordenació vitivinícola ' (ess~ncialment, la Llei ' 15/2002, de .27 de juny, 

•d'pr.deració•-vifivinícota) ja que el seu text resulta parcialment obsolet, ·i, d'altra banda; . cal _ un . 
, _. desenvolupament a Catalunya de determinats .aspectes d'aquesta normativa europea. 

; 0 ,I • • I • \ jl • •' 

A continuació s'assenyalen els principals problemes que fan necessària la intervenció. 

, • lnsegÚr-~tat jurídicà · i qüestions 'de caràcter jurídic: la normativa catalana està inadaptada a la 
normativa europe~ i alguns ·a-spectes no tenen la deguda cobertura legal. · · 

·En l'aspecte de la viticultura, cal dçnar çobertura legal en una norma amb rang de llei a · diferents 
qüestions no regulades a la Llei 15/2002,_ de 27 de juny, com ara les autoritzacions de plantació i 
replantació, el potencial vitícola i la creació del catàleg de varietats, entre d'a!tres, _tot -adaptant-ho a la 
normativa europea. - -

. . 
La Generalitat ha dut a terme aquest desenvolupament fonamentalment mitjançant normes 
reglamentàries, com ara l'Ordre de 4 de novembre de .1999, per la qual s'estableixen les normes per 
sol•licitar autoritzacions de noves plantàCions de vinya, l'Ordre de 6 de setembre de 2000, per la qu~l 
s'estableixe-n les normes i els -procediments, de regulació del_ potencial de producció vitfcola a 
Catalunya, l'Ordre ARP/16-~/2002; de 3 de maig, per la qual es crea la Reserva de drets de plantació 
de vinya de Catalunya - aCtualment derogada- , i l'Ordre AAM/139/2011 , de 21 de juny, per la qual es 
regula el control de la pròducció vitícola mitjançaht la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-
2012. 

Aquesta regulació mitjançant nc;mnes reglamentàries. s'adiu amb el ·d~tall i el_ caràcter. tècnic que en 
bona part en domina el contingut. No obstant, cal t~nir en compte les obligacions que per als viticultors 
neixen d'aquesta regulaeió, i la incidència que d'algU(la manera té SObre' el dret de propietat i la flibertat 
d'empresa requeriria que els elements bàsics d'aquesta -regulació fossin establerts per llei, i que fos 
aquesta llei . la que habilités i sol•licités la col•laboració del reglament,· .especialment si aquests 
elements, cor;n en . els exemples més amunt esmentats, em~nen directament del conseller _competent 
en aquesta matèria. i · · 

D~altra banda, hi ha aspectes concrets de la regulació catalana que han· perdut vigència respecte a la . 
norinativà europea. L_a regulació europea estableix la ·substitució del terme v.q.p.r.d. per la de vins amb 
indicació geogràfica (IG), còncepte;que engloba els Vins ·amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP), és 
a dir, els que fins aleshores s'anomenaven yins de taula i els vins. amb . Denominació d'Orig'en 
Protegida (DOP), que vindrien a ser els que fins aleshores l'qCM del vi -anomenava v.q.p.r.d. Aquest 
esquema inclou el vi dins un quadre coherent amb les disposicion_s horitzontals de la política de qualitat 
agroalimentària general definit pel Reglament CE núm~ 510/2006 del Consell, de 20 de març, sobre la 
protecció de ,les· indicacions g·eogràfiques i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i 
alimentaris, i amb les norrríes ' ¡internacionals fruit dels acords assolits en el si de I'OMC, 
fonamentalment reflectits en 1'-acord ADPIC-TRIPS. · 

La m_ateixa transcendència podem remarcar respecte del segon . element de canvi a considerar de .. 
I'OCM del vi pel que fa als actuals \(.q.p.r.d.: el que afeCta l'autoritat competent per al reconeixement de 
la protecció dels vin~ amb indicació geogràfica, que passarà de mans dels estats membres a mans de 
la Comissió ~uropea. 
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Al marge d'aquesta nec~ssitat d'adaptar là normat"iva vitivinícola a. I'ÒCM del vi, tot donant e.l rang legal 
qu~ els correspon a algunes qü~stions fins ara només establertes reglamentàriament, cal dir' que 
durant els ja quasi quinze anys de vigència de.llei catalana s'han posat de manifest algunes situacio.ns 
en la seva aplicació que requeririen perfeccionar-ne algun dèls. preceptes o preveure algun aspecte 
inicialment no inclòs pèl que fa al règim jurídic.dels consells regulad.ors de les denominacions d'origen, 
la coexistència entre DOP . i IGP en un mateix territori; la regulació dels vins de finca qualificada i la 
inspecció i el règim sancionador que Tecullla ll~i en relació ainb els incomplime11ts de la llei per p~rt de 
viticultors, vinicultors o comef ci,alitzadors. ' 

• El- sistema· actual de · distribucip de competènci~s genera deficiències a . nivell organitzatiu i és 
necèssari regular fúncions atribuïdes per l'~statut d'autonomia de Catalunya. 

En-l'actualitat, là competència inspectora: la tenen atrjbu'lda tres organismes, cósa que comporta a la 
pràçtica alguna disfunció en el seu'exercici i pèrdua d'eficàcia-i eficiència deguda. · 

La iniciativa pretén també acomplir el necessari desenvolupament legal de les previsions còntingudes 
a l'Estatut d'autonomia de Catalunya en relació amb les competències de la Generalitat respecte de les 
denominacions d'origen víniques que, trobant-se parcialment sobre .el territori català, compten amb un 
àmbit 'territorial que s'estén més· enllà dels límits de Catalunya. Així e mateix, l'Estatut d'autonomia 
defineix amb major precisió i -preveu Ja gestió i el control per part de la Generalitat de l'açtuació dels 
òrgans d'una denominació suprautonòmica en reladó amb els terrenys i les in·stal-lacions situades a 
Catalunya. Igualment, preveu la participació de la· Generalitat en els òrgans dè la denominació i en 
l'exerçici de les seves. facultats de gestió. · · 

• Infraccions i sancions. 

Eri quant al règim sancionador s'ha considerat op_ortú màntenir el ja existent a la Llei 15/2002 que 
respecta i coincideix amb l'establert a la l,.lei 24/2003 de la -~inya i el vi, de 1 O de juliol. · 

Es considera necessari sistematitzar les infraccions del sector vitivinícola català, a més d'incloure 
situàéions infractores que · no tenien cobertura le9al _pròpia, creant així una relaCió d'infraccions 
adequara les necessitats de protecció del sector i els consumidòrs'. · · . 

. • Oportunitat d~ regular noves realitats sorgides amb posterioritat a la Llei 15/2002. 

· Igualment; cal incloure eh la nova normativa novès realitats · sorQides que actualment no tenen una 
cobertura legal, com ara els productes d'origen vínic de b?ixa graduació, l'enoturisrhe, els productes 
s·ense denominació geogràfica protegida o indicació ·geogràfica protegida, i els productes amb dret a 
menció a l'anyada.i/o varietat. Pel que fa a les plpntacions en zona de muntanyà i/o fortes pendents. 
l'avantprojecte Introdueix !.In nou principi informador conduent al manteniment, incentiu _i promoció del 
cultiu ·d ·aquest tipus de plantacions. · · · 

• Determinació de l'autoritat .competent en matèria de verificació de producte. 

Aquesta novetat pretén establir clarament les funcions de cada organisme en l'exercici de la 
competència establerta · per la normativa europea que fa referència a la necessitat de que els 

• operadors, ·de forma anual; siguin objecte d'una verificació que comprovi el .tompliment dels requisits 
establerts èn els plecs de condicions d'una Denominació d'Origen Pr.otegida (DOP). 

Eri aquest ·tema, s'ha prev.ist, en determinades condicions i a p_etició dels òrgans de gestió de les 
.·denominacions d'origen, la possibilitat de delegació temporal de determinades competències 
reservades a l'administració. . · 
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• Impuls pe la simplificació àdministrativa de l'ús dels mitjans electrònics èn. la .relació 
Adr:ninistració- operadors i -ciutad<;ms. 

Els avenços en la millora de la pr_oducció normativa actual, donen eines per aconseguir un marc jurídic r 
·de qyalitat que permet simplificar processos i reduir c.àiregues administratíves, principalment en la · · 1 
relació Administració- ciutadà. · . ' · . · 

En conseqQència_, durant ef trans~urs de la vigència de l'actua_! llei 1'5/2002; s'ha vist. que, a més d'una ·\ 
adaptació a l'actual marc normatiu europeu, cal modificar alguns aspectes que són millorables, o bé, -
s'ha comprovat que. hi ha llac1,.1nes o indeterminacions que per seguretat jurídica han de recollir-se 
inequívocament a una norma am·~ rang de llei. · · 

B) Establiment dels objectius 

En vista dels problemes als quals ~'ha fet referència en l'apartat 1, els objectius de la iniciativa serien: 

Reforçar là · seguretat jurídic~ i garantir l'existència d'un . marc legal coherent amb els canvis 
normatius introduïts en matèria vitivinícola. 

Augmentar l'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos personals i materials, especialment en 
àmbits com la funció inspectora. 

I 

Garantir un control adequat d~ noves realitats sorgides en el sector vitivinícola. 

Augmentar l'eficàcia i eficiència del sistema tle verificació del compliment dels requisits establerts 
en els plecs de condicions · . . .. 

I 
C) Identificació {ie les opcions de regulació 

S'han v~lorat les. següents opcions~ ·I 
Opció de "no fer res" o manfenir Ía situaéió actual. Tenint en compte l'eficàcia i aplicabilitat directa 
i la primacia de les· normes de la UE respecte de les normes de dret. intern, suposa que una part 

. de la vigent Llei d'ordenacip vitivinícola no resulta d'aplicació, la qual cosa crea inseguretat 
jurídica als operadors. A més, el sistema de·distribució,de competències no és eficient i el règim 
sancionador no és coherent amb la normativa de qualitat alimentària. Alhora, algunes activitats · 

·que han aparegut en el sèctor no tenen previst un règim ·d'intervenció, quan aquest resulta 
necessari. 

Opció normativa proposada. Des del punt de vista de l'instrüment formal, aqúesta alternativa s~·ha 
de dur a terme a trav~s d'l;ma norma amb rang de llei. Els principals elements d'aquesta . ' 
alternativa serien: · 

. ' 

• Adaptar la normativa vitivinícola _catalana als canvis normatius que s'han produït en la matèria, 
En concret, la regulació del potencial vitivinícola català, de les autoritzacions de p·lantació de 
vinya, del registre vitícola, del Catàleg de varietats de raïm de vinificació de Catalunya, dels 
productes sense Denominació d'Origen Protegida/Indicació Geogràfica Protegida, .i dels vins 
varietals i els productes amb, Indicació Geogràfica P~otegida. · , . . · · 

• Atribuir la fUnció inspectora a un sol organisme. . 
• Atorgar indubtablement les,competències en matèria de verificaci_ó del compliment del plec de 

condicions de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfi~ues protegides a 
l'Institut Català de. la Vinya i el Vi. 
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• Establir . ~ecanismes. regulatoris sobre els · pro.ductes d'origen vínic de baixa graduació,· 

l'enoturisme, prin~ipis informadors de plantacions en zones de muntanya i/9 fortes pendents, 
els productes sense derio"minqció geogràfica protegida o indicació geogràfica protegida, i els 
productes àmb dret a menció ·a l'anyadé\ i/o varietat, que serveixin per fomentar-los, establir la 
sèva ql.lali~at, i protegir als consumidors. · · 

. . ~ . ' . - . . ~ . ' . ' . . 
OpCió normativa descartada. Aquesta opció consistiria· a regul~r els mateixos elements de l'alternativa 
.norinativà preferi~a en Una norma amb rang reglam~ntari. És possible que alguns aspéct~s que cal 
adaptar a I'OCM del vi_. ~quells relatius al procediment de; reconebçement o modificaç.ió d'~lgun dels 
elements de les -denominacions d'origen, es poguessin a(j9ptar mitjançant una norma reglamentària, 
però s.eria escassament coherent mantenir ·el redactat de !'actual Llei i escometre la concreció de la · 
norma· europea directament per via reglamentària. Això conduiria al fet que els preceptes' reglamentaris· 
no s'ajustessin des del punt de vista formal al_ principi d~ jerarquia normativa; amb ra cotis'egüent 
confusió i inseguretat que podria produir en els operadors j4rídícs. · · ... 

2) An~lisi de l'impacte de les opcions ~e r~gulacló considerades 

A) Informe d'impacte pressupost"ri. 

L'impacte pressupostari que comp()rta aquest avantprojecte ·és er mateix què comporta l'actual text 
legal. · · 

l'aprovació d'aquesta l.:.lei, per tant, no suposa una ' modificació de l'impacte pressupost~ri 
fonamentalment perquè no genera noves obligacions pressup·ostàries per si mateix, ja que les tasques 
relacionades en el-mateix ja estan formalment inclos~s en la normativa actual. · 

En tot cas, d'igual forma que s'ha vingut fent fins ara en compliment del que establèix- la Llei 15/2002, . 
de 27 de juny; d'ordenació vitivinícola, les exigències que afecten a l'administraCió s'execu_taran amb 

· els recursos tècnJ~s i humans propis, no implicant per tant cap augment que tingui una repercussiq 
econòmica, tota vegada que s'ha fetuna redistribució competencial. 
. . . . ! 

Pel que fa a la novetat dè la condició de l'INCA VI cpm ·a .autoritat competent Em quant a la funció de . 
verificadó del plec de condicions no implica cap augment pressupostari donat que aquesta funció serà 
exercida de forma delegada. 

B) lnfprme d'impaçte ·econòmic i social. 

A nivell soda!, el fet que la norma estableixi clarament quins/es operadors/es estan subjectes al règim 
de verificació del compliment del plec de condicions (certificació) i quins/es no, aporta garanties i· ajuda 
a no portar a conf_usió al consumid<;>r, pel que fa a les ciblig~cions que tenen els/les operadors/es de la 
cadena d 'elaboració i comerCialítzació dels productes emparats per una· DOP/IGP vitivinícola catalana. 

En la identificació d'~ltres impactes que es consideren rellevants poçlríem còncloure que des d'un punt 
de vi.sta del · sector , vinícola,. es possibilita comercialitzar vins amb un grau alcohòlic ·augmentat 
artificialment, q"ue d'una altra manera no seria possible donar sortida al raïm que nb assolís el grau 
mínim, I ·en conseqüència, es crea un impacte positiu. per la norma, possibilitant l'empara de vins que 
sense l'aUg.ment artificial del grau, no podrien ser emparats.. · 
Igualment passa amb I~ supressió realitzé3da de la necessi~at que els cellers no estiguin a la mateixa 
finca com a condítío sine qua non per atorgar el reconeixement · administratiu de vi de finca ·a un . 
producte. Es èloAaven situacions en que un producte no podiÇJ ser reconegut com a vi de finca perquè 1~ 
mancava l'edificació (celler), dins de la mateixa finca, on s'havia de vinificar el. p'roducte. Donat que el 
lligam a l'entorn i al sòl ~ón l'essència del vi de finca, es va considerar oportú suprimir l'obligació de 
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l'existènci-a del celler dins de la mateixa finca_, en entendré · que . aquest requisit . no aporta· màjor 
reconeixement ni qualitat, pel que fa ·a _reconèiXer- un ·producte com a vi de fi[lca. L'impacte eçonòrriic 

· d'aquesta decisió és positiu pel sector. · · · · · 
'· 

\ 

. f~ 

r 

Des de la vessant dels òrgans de gestió de les DOP/IGP i de les entitats de control i certificació, río hi r 
ha impacte econòmic donat que el cost és suportat per. l'operador per imper§ltiu legal europeu. 

En quant a l'impacte que han de suportar els consumidors, .aquest e.s tr~~ueix en garantir la tra_çabilitat 
i I à qualitat del producte, ~n conseqüència és indubtable que l'impacte és· positiu. · 

. .· 
1 per últim, pel qu~ fa a les m~sures especifiques per a les pimes tractades a les preguntes 9 i 1 O del 
test de pimes, nò es considera necessari fer menció expressa a les pimes ja que un perc~ntatge molt 
elevat del sector són pimes. Tanmateix, l'article 63 de l'avantprojecte de llei hi consten funcions _que 
s'execUten des de l'administració pública, i van adre·çadès al conjunt' d'empreses _i pimes, com per 

.. e)!:emple les contingudes a les lletres e}, n) i g) de l'esmentat artiéle i que es tradueixen en la realització 
d'actuacions, com a organisme especialitzat del departal)lent competent en· matèria de viticultura, en 
matèria de recerca, experimentació, difusió i anàlisi per a l'orientaCió i la millora productiva, de 
sostenibilitat mediambiental de la producció vínica, de coneixement dels mercats vin ícoles i de millora 
del~ procediments . d'aplicació de l.a normativa que afecta els sectors Vitivinícola i de la qualitat en· 
matèria de viticultura ·i de l'enologia; en la c_ol ·laboració amb els agè'nts que conformen· el seèfor 
vitivinícola, en el coneixement de l'~structu'ra econòmica; els mercats vitivinícoles i la cadena de valor 
d'aquest sector; i impartir cursos als consumidors. sobre el coneixement i el bon ús dels productes 
vínics, i també organitzar cursos d'·especialització i de reciclatge de tècnics i profes~ionals en matèria 
de viticultura i d'enologia, i col ·laborar amb lm ive~itats~ associi:.wions, col· legis professionals i centres 

· de. recerca. · · 

C) Informe d'impacte normatiu 

En .aquest apartat;. s'avalua la incidència .de les _mesures proposades -en .aques~a. Llei en termes 
d'opcions de regulació, de simp)ifiGació administrativa i de reducció dl:l càrregues· administratives per 
als ciutadans i les empreses.· 

· Amb aquesta finalitat el Gov~m ha1aprovat'~na Guia de bones pràctiques per a l'elaboració i revisió de 
la normativa (Acord . GOV/63/201~0: de ' 13 d'abril), .en la . qual ~·especifiquen els criteris i les 
recomanacions que càl seguir per- tal de garantir q'ue no s'estableixen obligacions o çàrregües 
administratives que no estiguin pròu justificades. · 

I 

Segons indica l'apartat 3 ·de l'articl_e 4 del Decret 106/2008, de 6 de maig, aquest informe d'impacte 
regulatori ha d'especrficar detalladament en ql,lin sentit-l'elaboració _de la norma ha seguit els principis, 
criteris i recomàl)acions que la Gui~ estableix, ,i ha de quantificar les càrregues administratives què la 
norma: genera als ciu~adans, l,J~ilitza;nt metodologies de referència. 

C.1. Seguiment dels principis, els criteris i les recomanacions de la Guia~ 

a) D 'acord àmb 1
1apartat V.2 .de la .Guià, l'informe ha d'identifièar, en primer lloc, l'activitat econòmica 

sobre la qual incideixen les mesur~s . el tipus d'impacte que es produeix, es' a dir, . si e~ tracta d'·una 
afectació directa o indir~cta o s'iqentifiquen efectes col•laterals, i quin és el sector o sectors econòmics 
que es p·oden veure afectats: : . . ' · , 

. - \ -, . . . ' : . ' . . 
· L'avantprojecte de llei és aplicable pe manera directa: 
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a) les persones físiques o jurídiques que pretenguiñ produir, elaborar o embotellar productes 
vitivinícoles a. Catalunya, . . . ·. 
b) les . persones flsiques o jurídiques que no -produeixen ni elaboren productes; però que conste ri. a 
!'.etiquetatge co.m a responsables del producte. 

Actualment el sector vitivinícola està regulat principalment per la següent normativa: 
. . . 

Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, : . . 
Reglament 1308/2013, del Parlament europeu i del Consell, de· 17 de ~esembre de 2013, pel 
qual es créa l'organització comuna de mercat de la política agrària ·comuna, 
Reglament DeÍegat (UE) 2015/560 de la-Comissió, de 15 desembre 2014, pel qual es completa 
el Reglament- (UE) núm. 1308i2013 del Parlament' Europeu i' del Consell en ·que fa al règirn 
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'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Eur()pel.i i del Consell 'pel qué fa al règim de autoritzacions per a plantacions de vinya, 
Reial decret 740/2015, de. 31 de juliol, pel qual es re.gula el potencial de producció vitícola, i es 
modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de d_esembre, per a l'aplicació de _les mesures del 
programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícoia. Aquest Reial decret es veu modificat pel 
Reial decret 313/2016, de 29 de juliol, . 
Llei de I 'Estat 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, 
Decret 474/2004, de 26 de desembre, pel qual es desenvolupala llei 15/2002, de 27 CÍE¡l juny, 
d'ordenació vitivinfcola, · · 
Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulà el' Reg(stre vitivinícola, 
Decret 260/1998, de 6 d'octubre, 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 La les declaracions de determinades pràctiques en el sector, · 
Reial decret 1363/2011, de 7 d'octubre, pel qual es. desenvolupa la reglamentació comunitària 
en matèria d 'etiquetatge, presentacjó i identificació de determinats productes vitiviníc:oles, · 

· C.2 Pel que fa als principis informadors de l'elaboració ;i revisió de normes previstos en la Guia 
de bones pràctiques, es fan les següents observacions respecte d'algun d'ells: . 

. . . . 

Aquest avantprojecte de llei · pel qual es regula el sector vitivinícola català suposa, entre 
d:altres motius, l'adaptació del sector vitivinícola al marc normatiu europeu en una única norma a 
Catalunya. 

L'avantprojecte de llei .conté el règim· d'actuació i ·principis informadors de I~ vitivini¿ultura a 
Catalunya; les denominacions d'origen protegides i indicacions ·geogràfiques protegides, el s~u règim 
de protecció, i el règim electoral. per escollir els representants en els seus òrgans de govern; l'ús de les 
etiquetes o les identificacions de garantia que permeten diferenciar aquests productes davant de l.es . 
persones consumidores; el procés . de control i certificació dels seus productes; règim sancionador; 
lïncavi. · 

Necessitat de la regulació normativa: La necessitat reguladora ve justificada per l'evolució 
del marc normatiu europeu · 

En l'àmbit de la viticultura s'atorga rang de llei a la regulació bàsica europea de les autoritzacions de 
plantació, replantacions,·varietats. de raïm de vinificaci~ i Registre vitivinícola de Catalunya. · 

La necessitat reguladora es basa en la èonveniència de tenir eri una· única norma els· principis 
. ' informadors del sistema d'un sector productiu. . · · · . . 

El sector vitivinicola es fonamenta en una autqrització prèvia de plantació. 

Gran Via de les Corts Catalanes·, 612-614 
08007Barcelona · · , 

. Telèfon: 93 304 .67 00 
Fax: 93 304 67 07 

67 

. i 

2o 



Avantproject~ dè llei vitivinícola ·.d~ Catalunya 
Elaborat per l'Institut Català de la~ Vir:~ya i ~I \(i. 

0 
• .,., . ... .. . • ,. ••• ,.;· .... ~ 

__ .. ~··~ .. -----.... --"""' .... -·- ~ 
... . ' 

Aquesta ci~cumstància, juntam~nt amb els principis . que la sustenten, han f~t necessària la inclusió 
d'aquesta matèria en la llei. . 

En l'àmbit de la vinicultura, a ·més dels pnnc1p1s informadors d'aqu'esta matèria, s'han inclòs les 
.condicions essencials de l~autori~ació de la pràctica .de !!augment artificial de grau alcohòlic natural. 
Aquesta pràctica, rellevant per les conseqüències que comporta, s'entén que ha de fonamentar-se, 
motivar-se i ser 'autoritzada expressa_mènt i individl,lal. · 

Pel que fa à la prote.cció. de l'origen, control oficial. i. règim sancionador, cal fer les consideracions 
següents: . . . 

L'article 90 del Reglarnent (UE) núm.: 1:306/2013, del Padament i d~l Cons.ell Europeus de 17 ·de 
desembre de 2013, disposa que els Estats membres ·adoptaran les mesures nece.ssàries per frenar 
l'ús·il·legal de les denominacions d'origen, indicacions geogràfiques i terrT)es tradicio11als als que.es fa 
referència al Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament i del Consell Europeus de 17 ,de 
desembre de 2013. 

Així mateix, l'esmentat article 90 també disposa que a la Unió Eur'Ópea la comprovació· anual del plec 
de condicions d\m producte vitivinícola, tant en el moment de l'elaboració, corri en el moment del seu 
envasat o desprès, ha d'estar garantida per l'autoritat competent. · 

A aquest efecte, les activitats portades a terme pels operadors e.n totes les fases d ·elaboració, envasat 
· i comercialització de productes vitivinícoles s'han de sotmetre a un sistema de control creat. i gestionat 
de conformitat amb les normes establertes pel Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, del .29 d'abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per a garantir la verificació del 
compliment de la lègisla~ió en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar 
del~ animals. 

Aquests antecedents normatius fan; necessària la regulació pels estats membres. Catalunya en tant en 
quan que Comunitat Autònoma queïé atorgada la competència exclusiva en Denominacions d'Origen, 
tal i com préscriu l'article 128 de l'Estatut d'Autonomia, ha dè dotar-se de la seva regulació bàsica. 

Aqu~sta regulació estableix els criteris conduents a ve,rificar i' controlar l'origÉm i la qualitat dels. 
productes elaborats sota l'empara d'una denominació d'origen, a.ixí com d'aquells que s'elaboren 
sense aquesta figura de qualitat. ' 

. . 
Per tant, . s'han establerts les definicions i-lfnies generals del concepte de denominació d'origen i dels 
elements que la conformen, el se\,1 . reconeixement · i l'estructura mínima del seu plec de condicions 
(com a norma tècnica), l'estructura, obligacions i funcionament de. l'òrgan de gestió i finalment i'exercici 
de la tutela per part de l'INCA VI. · · 

Tots aquests aspectes que asseguren l'origen· i la qualitat dels productes vitivinícoles fan necessari el 
manteniment i l'aCtualització de l'articulat vigent ~stablert en la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació 
viti~in ícola. · 

Aquests efectes s'aconsegueixen amb l'articulat dels títols lli, IV iV de l'avantprojecte de llei. 

( . 
·Finalment, s 'ha vist convenientrepollir en norma amb rang de .llei, els aspectes bàsics en els que 
s'assenta el foment de la cultura çlel vi I la transferència tecnològica, a partir dels quals es podran 
difondre i desenvolupar els mateixos de forma més extensa i en alguns casos, eri col·laboració amb 
altres institucions i organismes. · · · / 
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Pr.oporcionalitat de la Intervenció administrativa: 
' ' 

En termes· generals, la intervenció administrativa en el sector vitivinícola afectat per l'avantprojecte de 
llei s'entén proporcional, en tant .en quant les .mesures de participació · administrativa són adequades 
d'acord alsobjectius que persegueix lanorma. 

En matèria de viticultura, la proporcionalitat és creditora de la regulació europea.' Tanmateix, aquest 
·avantprojecte no augmenta la intervenció', ans el contrari; intenta eri tot cas fer més entenedora la 
regulació. · 

En"quant a la vinicultura existeix total proporcionalitat amb IQ intervenció, administrativa, en el ben entès 
que la mateixa és per garantir. el · compliment del marc normatiu que la regula. Concretament, la 
intervenció relativa·. a l'augment del grau alcohòlic natural, que en aquest avantprojecte s'inclou en 
l'articulat de la futura llei, es creu necessari fer-ho pixí per garantir la excepcionalitat d'aquesta mesura, 
la necessària fomentació que es requereix i, en definitiva, la proporcionalitat d'una autorització prèvia. 

Pel que fa a la protecció de· l'origen de qualitat; el eontrol i_ el règim sancionador, la intervenció 
administrativa que es pugui exercir en aquestes ·matèries és proporcional_al risc que es vol evitar, atès 
que es circumscriu als requisits generals que han de complir els operadors que s'acullin al sistema de 
protecció de productes emparats per una . denomjnació· d'origen protegida, . indicació geogràfica 
protegida o terme tradicionals. · · ·· 

Com a corol·lari de tota l'argumentació feta en aquets apartat; no cal oblidar que el vi, com qualsevol 
altre. aliment, ha d'estar subj~cte a estrictes mesures de verificació de la seva elaboraciÓ, 
emmagatzematge, envasat i comerçialització. Per tant, la intervendó, administrativa no només és 
proporcional sinó imprescindible per garantir l'origen, la quàlitat i la seguretat alimentària. . · . 

Pensar primer en petita e~cala: 

L'avantprojecte de llei per se, en termes de costos adm.inistratius pel que fa ~ la p~oporciona litat 
respecte a la dimensió de les empreses, no té efecte ja que la intervenció administrativa que conté ve · 
donada per normes de rang ·superior, i la seva execució s'ha de regular mitjançant norma amb rang 
reglamentari, on s 'han de crear una intervenció administrativa proporcional respecte a la proporció de 
les ~mpreses i que ha d'avaluar la inci9ència de les me5u,res d'intervenció admi¡;1istrativ~ presses, si 

· s'esGau. 

Participació dels ·agents socials i eco~òmics: 

El text definitiu d. aquest avantprojecte de llei ha . estat c,onse.nsuat amb la participació dels agents 
socials i econòmics del sector vitivinícola, que han estat-convocats per mitjà de trobades on se'ls hi ha 
donat trasllat del text proposat per l'administració, i sobre el qual han fet les aportacions i esmenes que 
han cregut adients. · 

Aquestes trobades s'han èe.lebrat de forma conjunta· en un .nombre de 2, amb el conjunt de. les DO 
altres 2 i vàries bilaterals. S'adjunta a aquesta memòria les actes de les reunions celebrades entre 
lncavi i denominacions d'origen vitivinícoles catalanes de dates 26 d'abril i 4 cje maig de 2017, on 
l'únic punt de l'ordre del dia era l'avantprojecte de la llei. Així mateix, adjuntem l'acta de la reunió de 
taules sectorials. de data 21 -de febrer de 2017 on també es va fer un ITiÍ:>nogràfic sobre l'objecte 
d'aquesta memòria. · · · 

Alhora els agents afectats han tingut termini per presentar formalment les seVes observacions al text 
. de l'avantprojecte. · ·· · 
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Aquestes observacions, pel cas d eles organitzacions que n'han p'resentat, s'ha respost individualment. 

.· Salvaguarda.dels drets de la ciutadània i de llnterès general: 
. . 

L'avantprojecte de llei, a més de realitzar una adaptació al marc normatiu europeu, també recull 
aspectes qué .en l'aCtual text de la llei 15/2002 no es contemplaven i que, per qüestions de seguretat 
jurídica · es va decidir recollir-los, tot. fent una valoració. prèvia; de la proporcionalitat i ponveniència 
dïncfourel~. amb el prOpòsit de no crear càrregue~ administratives innecessàries, però amb la 
Vòluntat de garantir un nivell de protécció adequat envers la salvaguarda de drets de la ciutadania i 
nnterès general. . 

En. conseqüència aquest avantprojeCte regl!la els prinCipi.s bàsics dels sistemes de protecció de les 
. figures de qualitat, així com el control- i règim sancionador, en tant a garantia -de la sal.vaguarda dels 
drets esmentats. · ·. · · · 

Racionalitat administrativa: 
í 

La regulació del sèctor vitivinfcola miljançant aquesta iniciativa legislativa s 'ha realitzat en termes de 
racionalitat administrativa. En aquest sentit, l'aparell organitzatiu, els mitjans persohals, màterials, de 
control i finances neces~aris per a la seva· execució són els ja existents amo l'actual Llei 15/2002. 

En conseqüè~cia, el disseny de la norma no ha suposat la creació de més estructura pública, el que fa 
que. la .norma s'ha confec;cionat sota criteris de racionalitat i sostenibilitat, mitjançant l'aprofitament 
òptim dels actuals recursos públics vinc.ulats a aquest sector. 

Tot el contrari, com per exemple en el càs de la unificació en un sol organisme de l'exercici de la funció 
inspectora, el qual s'ha centralitZat en una Única Direcció ·general. 

. Coherènéia normativa: 

El context jurídic, econòmic, social i competitiu actual fan necessària l'adopció de normes que 
assegurin la coherència del marc juridic sectorial que és è:f'aplicació al sector vitivinícola. . . . 
El contingut d'aquesta norma, tal i com hem vingut analitzant en aqüest docúment, s'ha elaborat 
seguint els principis informadors per a l'elaboració i revisió de normativa amb incidència en l'activitat 
econòmica, emanats per la Generalitat de Catalunya, i que vetllen per a que r elaboració de normes 
tingui ·una intervenció administratiya graduada en funció del iisc que es vol evitar i els efectes 
d 'assegurar un nivell de protecció adequat, per a ·garantir la participació dels agents socials 
econòmics, fent prevaldre l'interès general.· 

C.2 Pel que fa als criteris per a l'.elàboració tia revisió de normes: 

L'avaluació de l'impacte normatiu als quals fa referència la Guia de bones pràctiques, mitjançant 
aquest informe es preté.n realitzar una avaluadó ex ante en la fase d'elaboració de la norma atenent 
als criteris que consider~m més rellevants de dita Guia, atès que ja ha estat redactada la part 

· dispo~itiva del projecte normatiu. · . . 

. ' 
Des d'un· punt de vista d'instrument form~l el rang normatiu que ha de revestir la norma que s'aprovi 
és el de llei. 

Els principals elements d'aquesta alternativa serien: 
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• Adaptar la normativa vitivinícola catalana ~ls canvis normatius que· s'han-produït en la matèria. 
En concret, la regulació del potencial vitivinícoia català, de les autoritzacions de plant'ació de 

' vinya, del · registre vitícola, de les varietats de raïm de· vinificació . que . es podran plantar, 
replantar o empeltar a Catalunya, del Catàleg de. varietats de raïm de vinificació de Catalunya, 
dels productes sense Denominació d'Origen Protegida/Indicació Geogràfica Protegida, i dels . 
vins varietals i els productes amb Indicació Geogràfica Prote_gida. · · 

• . Atribuir la funció inspectora a una única direcció general . · · 
• Atribuir les competències e ri matèria. de verificaCió! del compliment del p1ec ·de condicions de 

les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides a l'Institut Català 
de la Vinya i el Vi. i · 

• _ En matèria de règim sancionador, s'ac~ualitzarien ~ls iinports de les sancions en coherència 
amb.la normativa que regula la qualitat alimentària. 

És possible que alguns aspectes que cal adaptar a I'OCM del vi, aquells relatius al procediment dè 
reconeixement o modificació d'algun dels elements de les denÒminacions d'origen,· es pogue..ssin 

· adoptar mitjançant una norma reglamentària, però seria escassament coherent mantenir el redactat de 
l'aCtual Llei- i escometre la concreció de la norma europea directament per via reglamentària. Això 
conduiria al fet que els preceptes reglamentaris no s'ajuste~sin des ~el· punt de vist~ formal al ·principi 
de jerarquia normativa, amb la consegüent confusió i inseguretat que podria produir en els operadors 
jurídics · · · · · 

C.3 Identificació, quantificació i justificació de 'les càrregues administratives . 

a) obligacjons d'informació identificades que generen· càrregu~s administratives a les empreses 

-' 

·No s 'han. contingut a l'avantprojecte de llei. · 

b) quantificació de les obligacions d'informació identificades 

La valoració econÒmica de les càrregues administratives identificades; és la que es detalla en I'Excel 
que acompanya aquesta memòria. · ·-

EÍ preu per hora utilitzat en là quantificació és l'establert en Ja Guia de bones pràctiques 
(GOV/63/201 O de 1 ~ d'abril) i es mostra en la taula segü~nt: 

Tipus d'ocupació · Preu (€) 

Empleats administratius A 22,44 
Tècnics i professionals de suport B 31,50 
Tècnics i professionals científics e 36,94 
Directrius administraCió i empreses D ' 55,69 

Com es pot observar ·en I'Excel, el cost total de la norma en quant a càrregu~s o obligacions dona un 
resultat dè 22.642,91 eures. Com es pot còmprovar, el full de normativa vigent, entesa Çiquesta com a 
llei 15/2002, de 27 de juny, d·ordenació vitivinícola, no hi consta cap càrrega o obligació ja qúe 
aquestes hi consten en el Decret 474/2004, de 28 de desembre, que desenvolupa la llei 15/2002, 
d·ordenació vitivinícola, i que en derogar-sé aquest parcial,ment, -han pass~t a l'avantprojecte de llei, 
sense que suposi cap nova càrre_ga o obligació~ . · 1 · · 

Per tant, aquest import no ha de. computar-se com una despesa, sinó com un cost abans· contemplat 
en èl Decret 474/2004 i ara previst en l'avantprojecte. · 
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Per part de l'Institut Gàtalà de la Vinya i el Vi ha estat uri dels objectius en el plaritejam.ent de la _norma,· 

I 
r 

r 
r 

I 
el no incrementar el nombre de tràmits i intervencions administratives relatives a les DOP/IGP f 
vitiyinlcoles. . 1 

El seu avantprojecte ha recollit els tràmits establerts al r:narc normatiu ·europeu i q~e són d'obligat 
compliment, sense afegir cap altre tràmit més. Aquests tràmits ja es venien realitzant sota l'empara ·I 
dels reglaments europeus directament aplicables, tota vegada que a ·la normativé! catalana no 
constaven expressament regulats. · 

. . . 

'En ·conseqüència, aquest fet .no supos¡;¡ un cost admini.stratiu de caràcter· extraordinari per a les 
empreses, a excepCió d'aquells operadors que decideixin elaborar i comercialitzar vi emparat per una 
DbP/IGP, ja què en aquests casos, tal i com s'estableix a la normativa europea, s 'ha de realitzar -una 
auditoria anual de yerificació del compliment del plec de condicions al que es vol emparar. 

S'estima que les càrregues admi~Ístratives derivades ·d'aquest avantprojecte són les necessàries i 
p·roporçioné;!IS. 

I • 

D) Informe d'impacte de gènere. 

La perspectiva d'igualtat de gènere s 'ha tinguten compte a· l'hora de redactar l'avantprojecte de llei, 
·raó per la. qual no conté un ús androcèntric del llengllatge ni: utilitza termes que comportin discriminació 
per raó de gèneï·e. · · · · 

Dès de la vessant ~aterial, la proposta efectuada no té impacte de gènere. 

. 3) Comparació de le~ opcions de regulació considerades 

. ' . . 

q ·acord ·a l'apartat 1.C, no s'h~m considerat altres opcions de regulació. 

4) Implementació, seguiment i avaluac;ió d'lla norma 

l-'avantprojecte que es presenta tindrà una implementació directe i una altre·derivada de l'aprovació de 
les norm~s reglamentàries que el desenvolupi. \ 

Les línies ge~era.ls que rêquèriran un desenvolupàment són i~diciàriarrient les que s'indiquen a 
continuació: · · · 

Autoritzacions de planlació,: varietats de raïm .de vinificació, Registre vitivinícola d~ Catalunya, 
.Sistema de protecció de l'origen dels vins de qualitat, 

· Còntroi oficial, · 
Inspecció i procediment del règim sancionador, 
Estructura orgànica de-l'Institut Català de la Vinya i el Vi; 
Foment de la cultura vitivinícola. 

Aquest desenvolupament reglame~tari de les matèries enumerades, complementarà i ass~gurarà la 
implementació de les lfníes generals contingudes.a l'avantprojecte. . · · 
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5) Annexos 

A) test de. Pimes 

Test de pir_nes 

Identificació de la població d;èmpreses afectades 

1. . Estim~ció del nombre d'empreses del sector.afectat:i del seu .volum de nègoci, 
difer~nciades sègons ra seva di.mensió: · · 

· Microempreses: 970 empreses 
Petites: 80 empreses 
Mitjanes: 10 empreses 
Grans: 3 empreses 

TOT AL ef!1pi'eses: 
.TOT AL volum de negoci: 

1.063 empreses ( 1) 
1.185 M€ .(2) 

2. Estimació del nombre de treballadors ocúpats a les pimesdel sector:4.200 treballadors 

Observacions: . 
(1) . Font: Registre d'lndústrie¡s Agràries I Alimentàries de Catalunya(RIAAC) del DARP. Es refereix al nombre 
d'establiments·de Catalunya amb treballadors ocu'pats (assalariats o no) 
(2) Font: I DES CAT (dades de ·l'any 2015). J'ló disposen de dades desglossades del volum de negoci per dimensió de 
les empreses. · · 

Consulta ai sector afectat· 

. 3. S'ha . consultat les pimes del sector. afectat o les associacions 'empresarials 
que les representen sobre el disseny de la norma i les opCions de rE)gulació 
abans de cOmenÇar la tramitació? · 

4. ·En el · tràmit d'audiència es consultarà almenys aquelles associacions 
èi'T!presarials que representin la major part de les pimes del· sector afectat1 

Observacions: 
No es realitza tràmit d'audiència d'acord als motiu e~posats en aquest mateix 
document. 

Mesurament de l'Impacte. sobre pimes 
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. ' 

,5. S'ha q·uantificat les càrregues administratives que es deriven del compliment 
de ,les mésures proposades? · · 

., 

Sí No 

~ o 

-. 6. S'ha qúantificat els costos financers o els costos substantius .r;nés rellevants 
· de la proposta normativa? _(1) · · O ~ 

7.- Es garanteix que els costos que es generen per é;i le!? pimès no impliquen 
desavantatges competitius en rel~ció, amb les e_mpreses de major dimensió? ~ O 

8~ Es. garanteix que les pimes poden operar en condicions de' lliure cçmpetència 
en el mercat? · ~ O 

Obsérvacions: 

(1) Els costos financers generats per les pimes no són rellevants ·¡ en conseqüència nò s'han.· ' 
quantificat 

Valoració de mesures específiques per a les pimes 

Sí No 
9. S'ha avaluat alguna opció q4e impliqui o flexibilitzi el compliment de la .l'VI 

regulació per a · les empreses més petites i, alhora, permeti assolir els 101 O 
objectius públics perseguits?· · 

Alguns exempl~s són: 

a) Exempciqns 'temporals o períodes transitoris 'més llargs. 
b) · Exempcionl:? totals· o parcials. · · . 
e) Reduccions o bonificacions de quotes i ajudes financères directes. 
d) SimpUficació·d'obligacioris d'informació. · · ·-
e) Campanyes informatives, guies· d'usuari, formació específica, atenció a 

l'usuari o al~res mesures per millorar l'accé~ a la informació. . . . 
. f) Altres mesures que beneficiïn especialment les pimes. 

10. S'ha· adoptat alguna d'aquestes opcions· de regulació més flexibles' per a lés 
pimes' a la proposta normativa? (1) . 

11 . S'ha redactat la proposta normativa en un llenguatge·_senzill i comprensible 
per a una persona sense formació específica en dret? · . , 

. . ' . ~ 

' .. 
12. Es contribueix a simplificar· el marc regulador del sector per t~l de fer-lo més 

accessible? · · 

Observacions: _ 
· (1) Recollides ai' text articulat ·(article 63) de I'Avàntprojecte i exposàdes à 

l'apartat 2.8 
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B) acarament 

-~ . . . ........... 

~ . . . j 

. Acarame~t de les obligacions d'informació de la:normativa vigent 

' 'I ·¡·:._ • ..... ~: !. 

.·A continuació s'inclou una taula : amb l'acarament de. les obligacions d'informaCió qUe preveu la 
normativa vigent i l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catal~nya. 

S'ha d'assenyalar que ·a la columna d'obligacions d'informació de la proposta normativa· es subratllen 
en negreta les novetats respecte a la normativa vigent. Mentre que les caselles en blanc representen 
aquelles obligacior)s d'informació que_es suprimirien ainb l'aprov,aci6 de la proposta normativa. · 

Als efectesde ferl'acai-ament, s'ha tingut èn compte la normativa següeni: 
. ,. 

Avantproíecte de llei vitivinícola-de Catàlunya 

Reglament (UE) 1308/2013 'del Parl~ment europeu i del Consell, de 17 dé desemhre de 
2013, pel qual es crea l'organització coniú delf? mercats de productes agraris i pel qual es 

deroguen els reglaments (CEE) na922/?2, (CEE) n°234/79, (CE) n°1307/2001 i (CE) n° 
.. ' . . 1234/2007 . . . 

Reglament {CE) núm. 6Çl7/2009 de la Comissió, de.14 de juliol de 2009, pel qual 
s~estableixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) n.47~/2008 del 

Çonsell pel que fa a les. denominacions d'origen i indicacions geogràfiques prótegides •. als 
termes tradicionals, a l'etiq.uetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícòles 

. . 

Reglament (CE) núm. -436/2009 d.e la Comissió, de 26 de maig de 2009, pèl qual 
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament.(CE) n° 479/2008 del Consell pel que fa · 

al registre vitivinícola, a les declaracion~ obligatòries i a la recopilació d'informació per al 
seguiment del mercat, als documents que acompanyen al tran.sport de productes i als 

registres que s'han de portar en el sector vitivinícola 

Llei 14/2003, de 1·3 de juny, de qualitat agroalimentària 

Llei estatal24/2003_. de 10 de juliol , de la vinya i el vi 

Llei 15/200.2, de 27 de Juny, d'ordenació vitiviníc91a 

Reial decret 772/2017, de 28 dè juliol, pel qual es règula el potenciai de producció vitfcola 

Reiàl decret 739/2of5, de 31 de juliol, sobre declaracions 'obligatòries en el sector vitivinícola 

Rei~! decret 1363/2011, de i d'octubr~. pel ,qual es desenvolupa Ja reqlamentaciÓ 
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comunitària en ·matèria d'etiquetatge, .presentacíó i·identific'8cï0cfer aetèrminats productes 
. vitivinícoles ·. ·. 

Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses 
. proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i 
funb oriament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i e? 

crea el catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya 

Decret 285/2006,· de 4 dejuliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, dè 13 de juny,. de 
· qualitat agroalimentària · 

Decret 474/2004, de 28 de desembr_e, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de 
juny, d'ordenació vitivinícola · 

De9ret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es_regula el Registre vltivin.ícola dè Catalunya 

Ordre AAfi/J/139/2011· .• de 21 qe juny, p~r la qual es regula el control de la producció vitfcolà 
mitjançant I~ targeta vitícola, a partir de la campanya 201 ~-2012 

Ordre ARP/417/2004, d'11 de novembre: que regula la prese~tació de declaracions de 
collita, de producció, d'~><istència, i d'origen í ,destinació de la producció de raïm 

n . 
A) EMPRESES 

OBLIGACIONS. D'INFORMACIÓ: OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ: 
NORMATIVA VIGENT PROPOSTA NORMATIVA 

Població afectada: Viticultors 
A Procediment d'autorització per a Ja plantació de vinya 

1. Obtenir una autorització per a la 1. ·obtenir una autorització·per a la 
plantació de vinya· (art.63 Reglament plantació de vinya (art.5.1 AVL i 
UE 1308/2013) · · art.63 Reglament UE 1308/2013) 

' 
B. Procedimen,t d'autòrització per a la replantació de vinyÇJ 

1. Obtenir ·una autorització per a la 1. ··Obtenir una au,torització per a la 
repiantació de vinya (art.: 66 . replantació de vinyà (art.5.4 AVL i 
Re.glament l.JE 1308/201·3) art. 66 Reglament UE 13'0S/2013l 

. , . 2 . Acompanyar l'autorització per a .. 
la replantació de vinya amb un 

' 
. co.mpromí's d'arrencada (art.5.4 

( 

' AVL) - . 
C. Procediment de:cfassificació i inscripció de les varietats de raïm 

1. Sol·licitar la classlficació :i la inscripció · 1-. Sol·licitar l'exp~rimentació de 
de varietats de raïni en ei·Registre d~ .. varietats de raïm per .a la seva 
Varietats Com~rcials (art.30.2 i 33 RD classificació i inscripció en el 
772/2017). Registre oe Varietats Comercials 

'. 
(art,9.3 AVL i art.30.2 i 33 RD 

. . 772/2017) . 
. . 

' 
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D. Procediments relatius a la · utilització de: material vegetal 

1. Inscriure's en el Registre Oficial . 1. Inscriure's en el Registre Oficial 
d'Empresa~ proveïd9res de Material d'Empreses proveïdores de.Materia l 
Vegetal, quan es produeixi el material · V!=!getal, quan el viticultor vulgui 
vege,tal per a la pròpia explotació emprar empelts provinents de. la 
(art.4.1 .b D 131/2012) · · · pròpia .explotació ( art.12.3 AVl) 

·2. Obtenir permís per a la producció de · · 2. O,btenir autorització per a la 
material de producció vegetativa de la producció de material de . 
vinya per a l'exportació a països multiplicadq vegetativa de ·la vinya 
tercers (article 36.2 RD 772/2017) r~servat per a l'exportació a _països . 

' ' tercers ( art.12.4 AVL i article 36.2 .. 
RD 772/2017) . 

E. Procediment d'inscripció en el Registre v/tivin[cola de Catalunya 

1. Inscriure les parceHes de vinyes en el 1. Inscriure les parcel ·les de vinyes erf 
Registre vitivinícola de Catalunya (art.3 el Registre vitivinícola dei Catalunya 
Reglament CE 436/2009 i 6.b, 6.c i 7.2 (art.14.1 AVL i.art.3 Reglament CE 
D 264/2003) 436/2009) . . 

2. Comunicar· qualsevol modificació de 2. Cpmunicar qualsevol modificació de 
les dades incloses en el Registre · les dades incloses en el Registre 
(art.9.1 D 264/2003) (art.14.2 AVL) . . · . 

Població afectada: titulars dels cellers 
I 

1. -Introduir les pesades de raïm al ·1. Introduir les pesades de raïm al 
Registre-vitivinícola de Catalunya Registre vitivinícola de Catalunya 
(art.8.1 Ordre AA~/139/2011) (art.13.1 AVL) 

Població afectada: lliuradors de collita 

1. Elaborar i entregar una declaració de 1. Elaborar i entregar una declaració 
collita, excepte quan s'entregui la de collita, quan s'entrBgUi (a totalitat 
totalitat de la producció als cellers de o una part de la verema a cellers de 
l'àmbit territorial de Catalunya i les · 
. entregues de raïm siguif1 incorporades 

fora de Catalunya (art.13.2 AVL) . 

. pels cellers mi~ançant la targeta 
vitícola· (art.B Reglament CE 436/2009 .. 
i article 4.1 Ordre ARP/417/2004) 

Poblaqió afectada: productors i emmagatzemadors de vi 

.1. Presentar una declaració d'existències 1. Presentar una declaració de 
i producció (art.9 Reglament CE ·d'existències i producCió (art.13.4 
436/2015 i 5.2 RD 739/2015) · . AVL) 

" Població afectada: viticultors i titulars dels cellers 

A. Procf;diment d'inscripció registr~ consell reg u} ador 

1. Sol·licitar al :consell regulador 1. Soi·Jicitar al l'òrgan de gestió 
corresponent la inscripció en el corresponent la inscripció en el . 
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Registre de la DO (art.6.4 L 15/2002) 
' 

,; U . 1 ·Ht906t 

Registre DOPo I~P (art.22.4 i 
- 29.1.cfAVL) . 

B. Exercici de l'activitat si s'està inscrit en el regi$tre d'una DOP o /GP 

1. Sotmetre's al control sobre els 1. Sotmetre's a la verificació anual 
productes de la bo (art.8.i L 15/2002) del compl,iment del plec de · · . ;. . 

conoièions (art.29.1.d AVL) : 

2. Obtenir.l'autórització de les. etiquetes 2. Obtenir l'autorització de les. 
de la .DO (11.2.e L 15/2002) etiquetes comercials, cjúe s'ha de 

presentar amb ,una antelació d;un 
més al seu ús'(aii.29.1.e· i 33.2.e 
AVL) 

3. Sol·liCitar el reconeixement d'un vi -de 3. Sol ·licitar el reconeixement d'un vi 
finça qualificada (art·.25.1 O 474/2004) . de.finca qualificada (art.30.4 AVL). 

4. Sotriletre's a les inspeccions 4. Sot!lletre's a les inspeccions 
·corresponents (art.16 L 15/2002) corresponents (art.29.1 .c i 44 AVL) 

- C. Exercici de l'activitat si no s'està inscrit en er registre d'una DOP O /GP 

1 . Obten_i_r una certificació dels productes 1. Obtenir una certificació dels . 
. vitivinícoles varietals (art.63 Reglament .. productes vitivinícoles varietals 
CE 607/2009 i 14 RD1363/2011) (art.39.1 AVL i art.63 Reglarn~nt q: 

· 607/2009 i ·14 RD 1363/2011 ) 
2. Sotmetre's a les inspeccions· 2. Sotmetre's a les inspeccions 

· corresponents _(art.16 L 15/2002) corresponents (art.29.1 :e i 44. AVL) 
Població afectada: Entitats de certificació i control 

1. Comunicar a la direcció general -
competent en matèria de.qualitat . . 
agroalimentària i a l'empresa titular del . 

· producte emparat els informes sobre 
l'activitat realitzada {art. 84.2 O 
285/2006) . . : 

2. Comunicar a la direcció general 1. Comunicar. a l'INCA VI i a l'òrgan 
competent en matèria de qualitat . gestor de la DOP o IGP la 
agroalimentària la SUSpellSió O retirada 
de la certificació (art. 84.4 o 285/2qÒ6) 

proposta de:suspensió, suspensió 
i retirada de. la certificació' (art. 43.2 
AVL). . . 

2. Conservar i posar a disposició del 3. Conservar a disposició de I'INCAVI 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i l'òrga'n de gestió .de la DOPIIGP 

· i Pesca, quan aquest ho sol·liciti, les les dades i els expedients de les 
. dades i els expedients d~ les actuacions realitzades E:m els · 
inspeccions i les certificacions dels 

·. 
. darrers sis anys (art.43 ~3 AVL). 

darrers sis anys (article 84.5 O 
285/2006) 

Població afectada: é!S·sociacions o organitzacions. més representatives del 

1. Obtenir una autorització per 
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Avantproject~ de llei vitivinfcola de Catalunya 
· Elàborat per l'Institut Català de là.Vinya i el Vi 

.. 
~,. •; ... : ~ ~.:. ... ~~ 

.... . f : .. ~··~::·-._.¡;,.;._ .. - .. . . 

.. l'augment artificial de la graduació · · 
alcohòlica (art. 10.2 Llei 24/2003) 

l'augment artificial de la gradua,ció 
· alcohòlica (art.18.1 AVL i art. 10.2 
·Llei 24/2003) -

8) CONSELLS REGULADORS 

OBLIGACIONS 
NORMATIVA VIGENT 

D'INFORMACIÓ: OBLI.GACIONS D'INFORMACIÓ: 
PROPOSTA NORMATIV À 

Població afectada: agrupacions de viticultors, viticultors i elabbradors de 
vins 

. A. Procediment de recqneixement de Ja DOP i la /GP 

1. Sol ~ licitar el reconeixement d'una DbP 
o IGP (art. 94.1 Reglament UE 
1308/2013 i 9.2 i 12.1 L 15/2002) , 

. 2. Aportar un expedient tècnic on consti 
(art,94.1 Reglam~nt UE 1308/2013): 

- · Nom que.es de~itjà protegir 
- Nom; cognoms i direcció del sol ·licitant 

3. Aportar un plec de condicion~ (art. 
94.1.d i 94.2 Reglament UE 
1308/2013) 

4. Aportar una proposta de reglament 
(art. 5 0.574/2004) on ha ,de .cónstar1

: 

- la justificació del nom geogràfic i de la 
seva relació amb la zona geogràfica 
determinada~ 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007Barcelona 
Telèfon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 

1. Sol·licitar el reconeixement d'una 
DOPo IGP (art.23 .. 1 AVL i art. 94.1 
Reglament UE .1308/2013) 

2 . . Aportar un estudi justifi.catiu que 
inclogui (~rt.23.2,AVL): 
- Acreditació de l,ús i notorietat ' 

del nom Ï:m relació a la . 
comercialització ·del producte. 

Justificació. que el nom és' 
suficientment_precís i està 
relacionat amb la zona 

. geogràfica a delimitar . 

. ; Vinculació professional, 
econòmica i territorial amb els 

: ·productes per als quals se 
sol·licita la inscripció, pèr llur 
condició de productors o 
transformc¡dors que exerceixen 
l'activitat en l'àmbit geogràfic de . 
la denominació d'origen 

· protegida. · 

- Aportar un plec de ·condicions 
: (art.~3.2,d i 24,2 AVL) 

Aportar un certifíèat negatiu 
de l'Oficina Espa·nyola de. 
Patents i Marques indicant 
que no hi ha cap marca que 
contingui total o parcialment 
el nom de I~ DOP o IGP 
(art.23.2.d AVL) 

i . 
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. Pesca i.Aiimentació . RtEGJS"ffiE GENERAL . 

Avàntprojecte de llei vitivinícola de Catalurwa 
Elaborat per l'Institut Català de la Vinya 1 el Vi 

la ·dèlimitació de 1;:1· z.ona de producció, 
les característiques dêl sòl i les · 
condicions climatològiqUes, , . 

- . les varietats de vitis vinífera, 

els mètodes de conreu, els.mètodes . 
de. vinifica'ció; . . 

el grau alcohòlic volumètric natural 
mínim, eJ rendiment ·per hectàrea, 

les anàlisis i l'avaluació de les 
caraéterístiques fisicoquímiques ï 
organolèptiques, 

el règim de declaracions; i regis~res, 

les característiques de;ls productes 
emparats, la descripció dels vins, 

la forma de preseritàció, .els òrgans del · 
coriseli regulador i el seu' règim de . 
·funéionament intern. 

- descripció dels principals mercats 

- qualsevol altre element que justifiqui el · 
reconeixement del nivell .de protecció 

- Aportar.un certificat negatiu . 
de i'.Oficina d'Harmonització 
del Mercat Interior (art.23.2.e 

. AVL) , . 

3. Aportar una proposta de règlamènt 
(art.26.2 i 27.1 AVL) 

Població afectada: Organs de gestió de les DOP o IGP reconeguts 

B. Procediment de modificació del plec de condicions 

1; Sol· l.icitar la ·modificació del plec de 
condicions de la DOPo IGP (105 
Reglament UE '1308/20113) 

2. Descriure les modificacions 
proposades i declarar els motius 
al·legats (art.1 05 Reglament UE· 
.1308/2013) ! .. . 

' 
-

.. 
·. .. 

.. 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007Barcelona · 
Telèfon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 

; 

1. 

·.2. 

3. 

Sol·liéitar la modificaCió del plec de 
condicions de la DOP o IGP 
(art.25.1 AVL·i 105 Reglament UE 
1308/2013) ' 
Aportar una descripció 
individualitzada de les 

:modificaéions proposades ¡'els 
arguments tècnics que en justifiquin 
l'adopció (art.25.2 AVL) . 
Aportar un informe dé dades 
agronòmiqües, edafoclimàtiques 
i mediambientals de Ja zona que 
es vol ampliar que acrediti que là 
zona a. ampliar té similituds . 
suficients amb Ja zona de la DO, 
en el cas que es vulgui ampliar la 
~ona de producció (art.25.2 AVL). 

I • 
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.: Pesca i AlimentaciQ . 

· AvantprojeCte de llei vitivinícola éfe Catalunya 
Elaborat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi I. 

C. · Procedfme.nt de modificació dfi!lreglament 
; 

.. 
' 

· 1. : P~esentar una sol·licitud de 1. Presentar una sol· licitud de 
modificació del reglament (art.9.4 modifièació' qel reglament ·(art.28.2 i 
L 15/2002 i 7.1 D 4 7 4/2004) 33.2.f AVL) · · · . . 

2. Aportar una proposta de 2. Aportar una proposta de modificació 
modificació(art.7.2 D 474/2004) (cirt.28.1 AVL)' 

. 3 .. Aportar l'acord de modificació de la 3. Aportar l'acord de modificació de la 
comissió rectora (art.'7.2 D 474/2004.) · còmissió rectora (art.28.1 AVL) 

4. Adjuntar els estudis i informes que es 4 . . Adjuntar els estudis ! informes que 
considerin necessaris, els quals; es considerin necessari.s-pèr. · 

· acreditin la conveniència de modificar acreditar la conveniència de · 
: 

el règiament (art.7.2 D 474/2004) :_ modificar el reglament (art.28.2 ... 
: 

' AVL) . ; · · 
D. Obligacipns. d'informació derivades· del control de l'Administració 

.. 

1. 1. Disposar del registre de viticultors i 
cellers (art.11.2.b. i DA 4 Llei 15/2002) . 

óisposar del registre de viticultors i : 
cei_lers (art.33.2.a AVL) · 

2. Expedir la certificació sobre l'origen del . 
raïm, els mostos i els vins que optin a 
emprar la. DO, si és procedent 

. . (art.11.2.c i 11 .2.d ·L 15/2002). · 
3. Comunicar les estadístiques a . 

l'INCA VI _í_art.11 .2.i L 15/2002). 
4 . Informar· sobre l'autorització de 

l'autoritat de certificació i control, en el 
supòsifqu~ aquesta funció sigui .. 
encomanada a una entitat éxtema de 
caràcter privat (art.11 .'2.1_. Llei 15/2002)_ 

5. Sotmetre's a les auditories anuals 
( art.14.1 L 15/2002) 

6. Comunicar a I'INVACIIa composició 
dels òrgans de govern·(art.14.3.· 
L 15/2002) 

7. Comunicar a I'INCAVIIes . . 

. modificacions posteriors sobre.!.a 
composiCió dels òrgans de govern 
{art.14.3 L 15/2002) 

8. Comunicar a l'INCA VI :el nomenament 
o cessament del ~ecretari o secretària 
(art.14.3 L 15/2002) 

9. ··Obtenir una autorització per l'augment . 
artificial de la graduació alcohòlica 
(art.1ò.2 L24/2003) 
.. 

. . Ç) Quantificació de la càrregues administratives 
: ' . 

Gran Via de les· Corts Cata,lanes, 612-614 
08007Barcelona 
Telèfon: 93 304 67 00 
·Fax: 93 304 67 07 

:¡!. Expedir la documentació 
acreditativa· de l'origen i la qualitat 
del raïm, els mostos i els vins; si 
escau (art.33.2.c i ·33.2.d AVL) 

3. Comunicar les estadístiques a· 
I'INCAVI {art.33.2.i AVL) 

I 

• I . 
.. 

' . 
4. Sotmetre's a les auditories anuals 

(art.34 AVL)_ 
5. Comunicar a I'INCAVII~ composició 

dels òrgans de govern (art.36 AYL): · 

6. Comunicar a I'.INCAVI les . 
-

modificació sobre la composició 
~els Òrgans de gov~rn (art.36 AVL) . 

7. Comunicar a l'INCA VI el 
. nbmenall_lent ci bessa ment del 
secretari o secretària (art.36 AVL). 

8. Obt~nir una Ç~utorització per 
l'augment artifiçial de la graduaéió 
alcohòlica (art.18.1 i 18.2 AVL i 
art .. 1 0.2 L24/2003) 
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(Elaborat pe~ l'Institut .Català cte la Vinya i -el Vi ,, • .• __ ....:._-___,__ .•. . · 

.. 
Pel ·que fa a les carregl,leS administratilles:, tant dels ·operadors çqm dels òrgans de gestió de les 

· DOP/fGP, en principi no es veuran significativ~ment per ia. implementació d'aquesta llei, tota vegada 
'1ue les obligacions que hi consten a l'avantprojecte neixen d'obligacions estable:rtes· al marc normatiu . 
europeu. · · 

Així mateix, . i pel qu'e. fa a: .les obligacions de tramitac;ió i modificació de reglament que regeix una 
DOP/IGP, aquestes hi consten. en el Decret 474/2004, de 28 de desembre, que desenvolupa la llei 
15/2002, d'ordenaci? vitivinícola, qlje en derog·ar-se parcialment, han passat a l'avantprojecte de llei, 

.. · 

. . ; 

·: 

.Gran Via de les Corts Catalimes, 612-614 
· 08007Barcelona 

Telèfon: 93 304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 
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:· 
·..: · · , _. '.,.,. . -· ,, ¡ 

- .: ___ .,. 
O) Quadre de comparació de le~ opcions de regulació 

Impacte pressu'postari_ 

OPCIÓ 1: ,;NO FER RES" 
-~· 

OPCIÓ 2: OPCIÓ PROPOSADA 

. COSTOS BENEFICIS COSTOS · BENEFICIS 

Administració de la Administració de la 
Generalitat: es df?stinen Generalitat: es destinèn 
recursos materials i recursos materials i personals · 
person~ls a funcions per fer la inspecció de farina 
inspectores que es eficient. 
solapen !'Jntr,e òrgans. 

è1 INCA Vi: cost de 

INCA VI: el cost dei 
compliment de les funcions de 
verificació . · del plec de 

compliment de les condicions de les DOP o IGP INCAVI: ingresso¡¡ derivat 
funcions de verificació del és 12.200.-€. de l'exerCici de les 
plec de condicions de les .. funcions de verificació del 
DOPo JGP és 12.200.-€2 plec de. condicions de les . 

DOP o IPG és O € ' 

2 
Lq funció de verificació del compliment del plec d~ condi~ions era una funció delegada, i la·voluntat és que continuï essent uns 

.funció delegada. Tot i així, per a l'exercici d'aquesta funció celebrem reunions i atenem consu~es al respecte que hem quantificat 
(dedicació d'un 20% d'un tècnic superior i un 10% d'un cap de sèrvei. : 

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614-' 
08007Barcelona 
Telèfon: 93 304 67 oo ·. : 
Fax: 93 304 67 07 
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Elaborat per nristítut Català de la Vinya i el Vi 10l ·· ··' ,..,..,.. ~-' ' ' I 

. . 
• ' t I 1"',: ' ,,..., .... A 

· · · Impacte eçonòmic 

OPCIÓ 1: "NO FER RES" 
' 

COSTOS I BENEFICIS 

Consells reguladors: Consells reguladors: 

Sector vinfcola: 
Sector vinícola: : 

i 

' 
Entitats de ·certificació i 
control: · aquestes 

·Entitats de cerificació i entitats __ 
control: aquestes 

' entitats ___ 

~ 

.. 

Gran Via de les Corts. Catalanes, 612-614 
Oà0078arcelona · 
Telèfon: 93 ·304 67 00 
Fax: 93 304 67 07 

' 
OPCIÓ 2: OPCIÓ PROPOSADA .. 

COSTOS I BENEFICIS 

Consells reguladors: Consells reguladors: 
I 

Sector irinfcola: 
Sector vinícola: -Tenen major flexibilitat 

en la seva org~nització 
(els cellers no han d'estar 
en la finca productora). 
-L'obtenció del certificat 
de qui!litat de la DOPo 

~ 

IGP és més eficaç _ i 
segura. 

Entitats de certificació i 
Entitats de certificació i coñtrol: aquestes entitats 
control: aquestes entitats 

.. 
Consumidors: 

' 
s'a.mplien les garanties 
que els vins amb · DOP o 
IGP tinguin la qualitat 

' pertinent. 

Pimes: es preveuen 
mesures fle~ibilitzadores . 
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' .. 

Avantprojecte -de llei vitivinícoia· de CatalUnya 
Elaborat per l'Institut Català de la '\(inya.i el Vi 

· Impacte normatiu 

OPCIÓ 1: "NO FER RES" 

.cosTos I BENEFICIS 

Simt;ilificació normativa: la 
llei catalana no és 
coherent amb · _ la 

· normativa estatal i 
. comunitària i genera 
· inseguretat jurídica. 

Impacte de gènere 

OPCIÓ 1: "NO FER RES" 

COSTOS 

\ 

COSTOS j BENEFICIS COSTOS 

--

--:·-·-------

OPCIÓ 2: OPCIÓ PROPOSADA 

I BENEFICIS 

Sim¡;¡lificació normativa: la 
llei catalana és coherent 
amb ·la normativa estatal i 
c·omunitaria i genera 
seguret!'lt jurídica . 

.. 

OPCIÓ 2: OPCIÓ PROPOSADA 

j BENEFICIS 

-. 

No té un impacte rellevant No té un impacte No té un impacte rellevant. No té un imp~cte 
- . reUevant rellevant. . . 

·. .. 

Es reforça la seguretat jurfdiêa, en establir-se un marc 
jurídic coherent amb els canvis produïts en la normativa 

- comunitària en matèria vitivinícola. ·:· 

S'incrementa l'eficàCia en l'àmbit de la funció inspectora. 

Vilafranca del Penedès \ 
f·. f"arrnado dlgltlifnent~ por CPISR-1 C S.Mdor Puig lbfrtguu 

CPISR-l C Salvador =~=~~~~~~~ .. ~.u~ 
' · · j Aegu'-do. ou-Oir-=d6. 1~~ Gene:111l, sn-Puig 

P U. '1 g Rod r1· g u ez . . .. ·. --Aod~ ..... g ........ -·""'·--""'"-710,....,~ ,. cn.c.:PJSR-1 e s.tvador Pulg Rodrfgue:z 
/./ Fêch&:2018.06.l214:11:19+02"00' 

Salvador Puig Rodríguez 
Director 

·Gran Via de les Corts Catalanes·, 612-61.4 
08007Barcelona · · 
Telèfon: 93 304 67 00 
f ax: 93 304 67 07 
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QUANllFICACIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRAllVES: 
-REGLAMENT (UE) 1308/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 17 DE DESEMBRE DE 2013, PEL QUAL ES CREA L'ORGANITZACIÓ COMÚ DELS MERCATS DE PRODUCTES AGRARIS I PEL QUAL ES DEROGUEN ELS REGLAMENTS (CEE) N°922172, 
(CEE) N°234/79, (CE) N"1307120011 (CE) N"123412007. 
· REGLAMENT (CE) NÚM. 607/2009 DE LA COMISSIÓ, DE 14 DE JULIOL DE 2009, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN DETERMINADES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ DEL REGLAMENT (CE) N.479/2008 DEL CONSELL PEL QUE FA A LES DENOMINACIONS D'ORIGEN I 
INDICACIONS GEOGRÀFIQUES PROTEGIDES, ALS TERMES TRADICIONALS, A L'EllQUETATGE I A LA PRESENTACIÓ DE DETERMINATS PRODUCTES VlllVlNICOLES 
- REGLAMENT (CE) NÚM.43612009, DE LA COMISSIÓ, DE 14 DE JULIOL DE 2009, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN DETERMINADES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ DEL REGLAMENT (CE) N" 47912008 DEL CONSELL PEL QUE FA AL REGISTRE VlllVINICOLA, A LES 
DECLARACIONS OBLIGATÒRIES I A LA RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ PER A L SEGUIMENT DEL MERCAT, ALS DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN AL TRANSPORT DE PRODUCTES I ALS REGISTRES QUE S'HAN PORTAT EN EL SECTOR VlllVINICOLA. 
• LLEI 1412003, DE 13 DE JUNY, DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA · , , 
-LLEI ESTATAL 2412003, DE 10 DE JULIOL, DE LA VINYA I EL VI • 
• LLEI 1512002, DE 27 DE JUNY, D'ORDENACIÓ VlllVINICOLA. 
·REIAL DECRET 77212017, DE 28 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULA EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓ VITÍCOLA 
·REIAL DECRET 739/2015, DE 31 DE JULIOL, SOBRE DECLARACIONS OBLIGATÒRIES EN EL SECTOR VlllVINICOLA 
· REIAL DECRET 136312011, DE 7 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES DESENVOLUPA LA REGLAMENTACIÓ COMUNTÀRIA EN MATèRIA D'EllQUETATGE, PRESENTACIÓIIDENllACACIÓ DE DETERMINATS PRODUCTES VlllVINÍCOLES , 
· DECRET 131/2012, DE 23 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA EL REGISTRE OFICIAL D'EMPRESES PROVETDORES DE MATERIAL VEGETAL I SE N' ESTABLEIXEN LES NORMES D'AUTORITZACIÓ, INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT, ES REGULEN ACTMTATS DE 
PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MATERIAL VEGETAL I ES CREA EL CATÀLEG DE VARIETATS LOCALS D'INTERèS AGRARI DE CATALUNYA ¡ :-_ <: 
- DECRET 28512006, DE 4 DE JULIOL, PEL QUAL ES DESENVOLUPA LA LLEI14/2003, DE 13 DE JUNY, DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA. ~ -0:: ~ . 
· DECRET 47412004, DE 28 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES DESENVOLUPA LA LLEI1512002, DE 27 DE JUNY, D'ORDENACIÓ VlllVINiCOLA. Í C 
- DECRET 264/2003, DE 21 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULA EL REGISTRE VlllNfCOLA DE CATALUNYA. I \ :-
·ORDRE AAM/139/2011, DE 21 DE JUNY, PER LA QUAL ES REGULA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA MITJANÇANT LA TARGETA VITÍCOLA, A PARllR DE LA CAMPANYA 2011·2012. ! O(' 

·ORDRE ARP/41712004, D'11 DE NOVEMBRE, QUE REGULA LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE COLLITA, DE PRODUCCIÓ, D'EXISTèNCIA, I ORIGEN I DESllNACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RAÏM. I 

A) EMPRESES 

Núm. Obligacions d'infonnació 

t 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

Població 1tectada: Viticultors 

A. Procediment d'autorltzKió per a ta plantació de vinya 

Obtenlr una autorització per a la plantació de Vinya 

B. Procediment cl'autorltz11CI6 per a /a ,.plantació et. vlny. 

Oblentr una autoritzaCió per a la replantació de vinya 

Acompanyar un compromls d'arrencada a l 'autorització per a la 
replantació de vinya 

C. Procediment de clusmcar:lóllnsr:rlpcló de les varietats de raiin 

Sol·llc:itar l'e)(perfmentac:ló de varietats de raims per a la seva 
classifl cacló I Inscripció en el Registre de Var1etats Comercials 

O. Procediments rel.tlus ala utllitzu/6 de material vegetat 

Inscriure's en el Registre Oficial d'Empreses proveidores de Material 
Vegetal, quan el viticuttor vulgui emprar empetts provinents de la pròpia 
explolació 

Obtenir permls per a la producció de material de producció vegetativa d 
la vinya per a rexportació a pa)'sos tercers 

~ Procediment d'inscripció en el Registre vlt.ívinko/8 de Catalunya 

Inscriure les parcel ·les de vinyes en el Registre vitivinícola de Catalunya 

Comunicar qualsewl modificació de les dades incloses en el Registre 

\Al 
_s) 

Art. 
Categoria CU 

5.1 AVLI63 1. Sol-llc~ud titol 
R1308/2013 habl~tant 

5 .• AVLi66 1. SOI·Iicitud titol 
R1308/2013 habil tant 

5.4 AVL 
8. Doc. CompleX'itat 

mn]ona 

¡ ')~ AVL I JU. 

l~n77?17n17 
3. Sol·llcitud r~lstre 

12.3AVL 3. SoUcitud registre 

l<.• AVLI 
1. Sol·licitud 1itol 

38.2 
>rmonnn habilitant 

14.1 AVL i 3 
3. Sol· licitud registre R438/2009 

14 .2 AVL 14. Comunicació dades 

Preu (p) E I h Temps (t) h 

Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. 

21,82 30,09 38,58 58,21 2 0,75 o 

21.82 30,09 38,58 58,21 2 0,75 o 

21 ,82 30,09 38,58 58,21 1 2 0.7 

21,82 30,09 38,58 58,21 2 0,75 o 

21,82 30,09 38,58 58,21 2 0,75 o 

21 ,82 30,09 38,58 58,21 2 0,75 o 

21,82 30,09 38.58 58,21 2 0 ,75 o 

21,82 30,09 38,58 58,21 1 o o 

p xt Suma 
Freqü. ncla I any 

Dir. Adm. Tec. Prof. Dir. p x t 

F 

0,25 (3,64 22.57 0,00 14,55 80,78 

1 

0,25 43.64 22.57 0,00 14,55 80,76 1.00 

0.3 2 1,82 60,18 25.81 17.46 125.07 1,00 

0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,78 1,00 

0,25 43,64 22,57 0,00 14.55 80,76 1.00 

0 ,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,78 1,00 

0,25 43,64 22,57 0,00 14 .55 80,78 1,00 

o 21 ,82 0,00 0,00 0,00 21,82 1,00 

Nombre empreses a afectades/ 
esdeveniments 

N (F ' N) 

1.815 1.815,00 

1.115 1.115.00 

1.833 1,833.00 

3 3,00 

13 13,00 

41 4 1,00 

2.413 2.413.00 

3.893 3.693,00 

I 
¡ 

~ 

P"' 
= ~ 

I ~st€ ~ 
.·. ~ 

• q• ¡pxt) ~ 

e:= 
~ 

·-· '"' ·---·-

146.579.40 € 

90.0(7,(0€ 

229.251 ,48 e 

242,28 e 

I 

1.Ó49,88€ 

3.31 1,18€ 

194.873,88€ 

60.581,26€ 

26/06/2018 
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Pobleció llfectadli: titulars dels cellers 

1 Introduir les pesades de ra lm al Reg;strelli1illink:ola de Catalunya 13.1 AVL 14. Comunicació dades 21,62 30,09 36,56 56,21 1 O O O 21.62 0.00 0,00 0,00 21 ,82 1,00 133.409 133.409,0C 2.910.984,38€ 

Pobtadó afectada· lhuradors de colina 

1 ~~a~:~~::::;~~aad:e:~:~:r~~6a~~~~;~entregullatota~at o 13.2AVL U .Comunicacló dades 21 ,82 30,09 38,58 58,21 1 O o o 21 ,82 0 ,00 0,00 0,00 21,82 1.00 12 12,00 281 ,84€ 

Poblack) •fectadl: productors Uo emrn.~gatzemadors de vi 

1 Elaborar I presentar una declaració de producció i d'existències 13.4 AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 2,00 O O o 43,6-4 0,00 0,00 0,00 4.3,64 7,00 1.038 7.266,00 317.088,24€ 

Poblacló afectada: viticultors I titulara dels cellers 

A. PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ REGISTRE CONSELL 
REGULADOR 

1 ~~~ic:~~~ll'òrgan de gestió corresponent Ja inscripció en el Registre !~~ 129·1·3 3. SoHicttud registre 21,82 30,09 36,58 58,21 0,75 0,25 O o, 10 16,37 7,52 0,00 5,82 29,71 1 ,00 17 17,00 505,04 e 

8 . EXERCICI OE L 'ACTIVITAT Sl S'ESTA INSCRIT EN EL REGISTRE 
D'UNADOPOIGP - - ·· 

1 Sotmetre's a ta verifiCació anual del compliment del plec de condicions 29.1. d AVL 21. Control i inspecció 21,82 30,09 36,58 58,21 1 8,00 0,00 8,00 21,82 240,72 0,00 465,68 728,22 1,00 550 550,00 400.521,00 ( . 
2 Obtenir rautorització de Jes et¡quetes comerciats, que s'ha de presentar 29.1 .e i 33.2.e 1. Sol·licitud titol 21 82 30 09 36 58 58 21 1 00 0 75 0 0 25 21 82 22 57 0 00 1• 55 58 s. 1 00 4 182 • 1e2 00 246 487 oli: 

amb una antelació d'un més al seu ús AVL habiitant • ' • ' ' ' ' ' • ' • ' ' · • • • . ' - 1 
' ; i 

3 SoHicilar el reconeixement d'un lli de finca qualificada 30.4 AVL 
1

· 
5~;~~::::/ilol 21,62 30,09 36,58 58,21 2 2,00 o 1,00 43,64 60,18 0,00 58,21 162,03 1,00 1 1,00 162,í3e:~ i 

4 Sotmetre's a les inspeccions corresponents !~.e 144 21. Control i inspecció 21 ,82 30,09 36,58 58,21 1 3 o.•o 0,15 21,82 90,27 H ,63 8,73 135,•5 1,00 so 50,00 6.772fe E 

I 

c. EXERCICI DE L'ACTIVITAT S/ NO S'ESTA INSCRIT EN EL I T. 
REGISTRE D'UNA OOP O /GP t 

1 Obtenir una certificació dels productes vitivinícoles varietals ~!0712009 1 1
· S~~-~~~~~ttítol 21,82 30,09 36,58 58,21 1,00 2,00 O 0,25 21,82 60,18 0,00 1•,55 96,55 1,00 1,00 96,5~ e ~ 

2 Sotmetre's a les inspeccions corresponents •4 AVL 21. Control i Inspecció 21 ,82 30,09 36.58 58,21 1 3 0,40 0,15 21 ,82 90,27 14 ,63 8,73 135,45 0,00 O 0,00 0,00 € ~? . 

Pobl•cló afectada: Entitats certifkacló f contrOl (fl 

1 ;~~:s:~~ss:~~=~ra~7a~n~:~~~;:vl i a ròrgan gestor de la OOP 0 IGP 43.1.b AVL 1• . Comunicació dades 21,82 30,09 , 36,S8 58,21 1 O O O 21 ,82 0 ,00 0,00 0,00 21,82 1,00 550 SSO,OO 12.001,00 € 

2 ;uo::~~:r, ~~~~~ei~ ~~~;~g~stor de la OOP 0 IGP la proposta, 43.1.b AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 0,00 O O 0,50 0,00 0,00 0,00 29,11 29,11 52,00 34 1.768,00 51.457,64€ 

Conservar a disposició de l'INCA VI i ròrgan de gestió de la OOP tes 
20 

M t ¡. 
3 ~~~s I els expedients de les actuadons realitzades en els darrers sts 43.3 AVL do~rr!~t~~ó 21,82 30,09 36,58 58,21 O,S O O o 10,91 0,00 0,00 0,00 10,91 1,00 550 550,00 6.000,50 ( 

anY!!> . 

Pobt1cló afectada; n aociaclons o Ofglnttz.aclona més ~~ 
representetlwa de-l se-ctor 

1 Obtenir una autorització per raugment artifiCial de la graduació alcohòlic ~~:~ ~~~003 1· 5~!-~~~~ttftol 21,82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 o 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 0,00 o 0,00 0,00 E ¡ 

Costtotal ___ _ __ ___ __ 4.698.274,721 

(I) en Ja proposta de quantifiCació s'ha interpretat que aquestes obligacions substituirien a les previstes en l'article 84 del 285/2006 de desplegament de la Llel1412003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. En cas contrari, és a dir, que a més de les comunicacions que s'han de presentar d'acord amb la normaUva vigent s'hagin . .. . ... .... .. .. .. ....... _ ......... . . . . .. . . ... . . . . . .. .. I 
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B) CONSELLS REGULADORS 

Preu (p) E I h Temps (I) h 

Núm. Obligacions d'informació Categoria CU 
Art. 

Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. 

Població afectada: • grupaclons de viticultors, vl«cuttors i 
etaboredors de vms 

jA. PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LA DOPI LA /GP I 
D'ÓRGAN DE GESnó 

I Sol·licitar el reconeixement d'una DOPo IGP 
23.1 i 94 RD 1. Sol·llcitud títol 21,82 3(),09 36,58 58,21 2 0,75 o 130812()13 habiltant 

Aportar un estudi justificatiu que inclogui (1): 
- Acreditactó de l'ús I notorietat del nom en relació a la comercialització 
del producte. 
- Justirlcacíó que el nom és suficientment prec ls I estil relacionat amb la 

2 zona geogràfica a delimitar. 23.2 AVL 9. Doc. CornpJexitat alta 21,82 30,09 36,58 58,21 8 7,5 9,5 
-Vinculació professional, econòmica I territorial amb els productes per 
als quals se sol· licita la lnsetlpctó, per llur condició de productors o 
transformadors que exerceixen l'activitat en rambit geogràfic de la 
denominació d'oriQen orotecida. 

3 Aportar un plec de condicions (Q 23.2.d 124.2 1 O. Doc. Complexitat moH 
21,82 30,09 36,58 58,21 23 2 80 

AVL a na 

4 Aportar un certificat negatiu de I'OE~M indicant que no hi ha cap marca 23.2.d AVL 13. Certificacions 21,82 30,09 36,58 58,21 4 0 ,75 o 
que contingui total o parcialment el nom de la OOP o IGP (Q Administració 

5 :Aportar un certificat negatiu de I'OAMI (0 23.2.e AVI. 
13. Certificecfons 

21,82 30,09 36,58 58,21 4 0,75 o 
Administració 

6 Aportar una proposta de reglament 
26.2127.1 

9. Doc. Complexitat aha 21,82 30,09 36,58 58,21 8 7,5 9,5 
AVL 

Po blació afectada: òrga ns de gestió de lo OOP O IGP 

B. PROCEDIMENT DE MODIFICACI Ó DEL Pt.EC OE CONDICIONS 

1 Sol·liGHar la modificació del plec de condicions de la DO!> o IGP 
25.11105 1. Sol·licitud titol 21,82 30,09 36,58 58,21 1,00 3 ,00 o 
R130812013 habilitant 

2 
Apor1ar una descripció lndMdualitzada de les modificacions proposades 

25.2 AVL 
a. Doc. Complexitat 

21,82 30,09 36,58 58,21 0,50 3,00 o.oo 
i els arguments tècntcs que en justifiQuin l'adopció mitjana 

Aportar un Informe de dades agronòmiques, edafocJimèllques I 

3 
mediambientals de la zona que es vol ampllar que acrediti que la zona a 

25.2AVL 8. Doc. Complexitat atia 21,82 30,09 36.58 58,21 0.50 1.00 2.00 
ampliar té similituds suficients amb la zona de Ja DO, en el cas que es 
vulgui ampliar la zona de producció 

C. PROCEDIMENT DE MODIFICA CIÓ DEL REGLAMENT 

28.2 i 33.2.1 1. So l-lic~ud lilol 
1 Presentar una soHcitud de modificació del reglament AVL habilitant 

21,82 30,09 36,58 58,21 0,25 0,75 o 

2 Aportar una proposta de modificació 28.1 AVL 8. Doc. Compfexilal 21,82 30,09 36,58 58,21 0 ,25 0,75 0,00 
mitjana 

3 jAponar l'atotd de modirtcaeió de la comissió rectora 28.1 AVL 6. Còpia 21.82 3(),09 36,58 58,21 0,5 o o 

---- - - - '-- -- - - ---

_e 

p xI 
Suma 

Freq06ncla I any Nombre empreses 
afectades/ 

Dir. Adm. Tec. Prof. Oir. p x I esdeveniments 

F N 

0 ,25 43.64 22.57 0,00 14,55 80,76 0,00 o 

2 174 ,58 225,68 347,51 116,42 864,17 0,00 o 

5 501,86 60.18 2.926,40 291,05 3.779,49 0,00 o 

o 87,28 22,57 0 ,00 O,OQ 109,85 0,00 o 

o 87,28 22,57 o.oo o.oo 109.85 o.oo o 

2 174,56 225 ,68 347,51 116,42 864,17 0,00 o 

0,10 21 ,82 90,27 0,00 5,82 117,91 4,00 300 

0 ,00 10,91 90,27 0,00 0 ,00 101.18 4,00 300 

0,00 10,91 30,09 73,16 0,00 114,16 4,00 300 

0 ,10 5,46 22,57 0,00 5,82 33,84 1,00 53 

0,25 5,46 22,57 0,00 14 ,55 42,58 1,00 S3 

o 10.91 0,00 0,00 o.oo 10,91 1,00 S3 

--

Q CostE 

(F ' N) Q'(pxl) 

o .oo 0,00€ 

. 
0,00 0,00 € 

0,00 0,00€ 

0 ,00 0,00@ 

0,00 0,00@ 

. 
0,00 0,00€ 

~ : ~· . .. 

1.200,00 141.493,:W ( .. 
¡ -

1.200,00 121.~16,1lb ( 
¡ : 
I 

1.200,00 13499~~{ 

.-
I : 

I .. 
53,00 t.7~71 € 

I ,:; 

S3,oo • 2.256,48 ( 

S3,oo 578,23€ 

26106/2018 
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4 
Adjuntar eLs estudis i informes que es considerin necessaris, i en tot cas 28.2 AVL 9. Doc. Complexitat aha 21,82 30,09 36,56 56,21 1,00 2,00 4 ,00 1,00 21,82 60,18 146 ,32 58,21 286,53 1,00 
acre<litar la conveniència de moclif.car el reglament 

D. OSUGACIONS D' INFORMACIÓ DERIVADES DE LES FUNCIONS 
COM CONSELL I DEL CONTROL DE L 'ADfrltNISTRACIÓ 

1 Disposar del registre de viticultors i celers de la DOP 33.2.0 AVL 19. Registres o llibres 21,62 30,09 36,58 58.21 3 1 o 0,10 65,46 30,09 0,00 5,82 101,37 1,00 

2 
Expedir la documentacJ6 acreditativa de l'origen i la qualitat del rafm, els 33.2.c l 33.3.d 16. lnfonnació tercer 21,82 30,09 36,58 58,21 0,5 o o o 10,91 0,00 0,00 0,00 10,91 1,00 
mostos I ets v;ns, si escau AVL 

3 Sotmetre's a les audl1ories anuals 34 AVL 21. Control i inspecció 21,82 30,09 36,58 58,21 0,25 3 0.40 0,15 5.46 90,27 14,63 8 ,73 119,09 1,00 

4 Comunicar les estadistiques a l'INCA VI 36AVL 1 S. Informes 21,82 30,09 36,58 58,21 3 1,00 o o 65,46 30,09 0,00 0,00 95,55 1,00 

5 Comunicar a I'INVACIIa composició dels òrgans de govem 36AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 1 o o o 21,82 0,00 0,00 0,00 21,82 1,00 

6 
Comunicar ai'JNCAVlles modificacions posteriors sobre la composició 

36AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 0,25 o o o 5,46 0,00 0.00 0,00 5,48 1,00 
dels òrgans de govern 

7 Comunicar a l'INCA VI el nomenament o cessament del secretart o 36AVL ~4. Comunicació dades 21,82 30,09 36 58 58 21 o 15 o o o 3.27 0,00 000 0,00 3,27 100 

8 Obtenir una autorització per raugment artificial de la graduació alcohòfic 18.1 AVL I 1. Sol·licitud títol 21,82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 o 0,25 43,6. 22,57 0,00 14,55 80,76 1,00 
10.2 L2./2003 habititant 

CMt total 

(f} Ath que restlmació del temps es ta mitjançant el Sistema de Costos Unitaris, resulta convenient tdentificar de forma separada alguns dels documents que es demanen amb restudi justificatiu. En concret: relaboració del plec de condicions i robtenci6 dels certificats negatius. 
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53 53,00 

8.985 8.985,00 

8.985 8.985,00 

11 11,00 

11 11,00 

11 11,00 

11 11,00 

11 1100 

11 11,00 
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15.186,09( 

910.818,44€ 

98.026,35€ 

1.309,97€ 

1.051,05 E 
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QUANTIFICACIÓ DE CARREGUES ADMINISTRATIVES: AVANTPROJECTE DE LLEI VlllVINICOLA DE CATALUNYA 

A) EMPRESES 

Preu {p) € I h Temps (t) h p x t suma 
• . . . - . Freqüènc:ia I any Nombre empreses Q Cost €. 

Num. Obhgac•ons d'1nformac•ó categor1a cu afectades/ 
Art. Adm. Tec. Prof. Dir. Adm. Tec. Prof. Oir. Adm. Tec. Prof. Dir. p x t esdeveniments 

F N (F ' N) Q ' (p xt) 

Poblo<l6 alee1ada: Vllk:ullon 

A. Procedlmtnt d'autorització per a la plantació d& vinya 

1 Obtenir una autorització per ala plantació de vinya ~1\~~6~~ 1. SOH!citud títol habit~an 21.82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 o 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 1.815 1.815,00 148.579,40€ 
1 .• 

8 . Procediment d'aut.orltz11d6 per a 111 r•pt•ntacló da vinya 

1 Obtenir una autorització per ela replantacfó de vinya ~-~3~~6~~ 1. SoHidtud titol habiliten 21,82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 O 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 1,00 1.115 1.11 5,00 90.047,40 E-

• 
Acompanyar un compromfs d'arrencada a l'autorització per a la 8. Doc. Complexitat · 

2 replantaciódevinya 5.4AVL mnjana 21,82 30.09 36,58 58,21 1 2 0,7 0,3 21,82 60,18 25,61 17,46 125,07 1.00 1.833 1.833,00 229.251,48€ ..... 

c. Procediment de classlf1cacJ611nscrlpçl6 de les v•rlehlts de ,..Tm 

Sol·licitar rexpe rimentació de varietats de raTms per a la seva ~-3 AVL 130·2 . , 
1 classifi<acló i Inscripció en et Registre de Varietats Comerciats ~3g77212017 3. SOI·idud regiStre 21,82 30,09 36,58 58,21 2 0 ,75 o 0,25 43,64 22,57 o.oo 14,55 80,76 1.00 3 3,00 242.28€. 

D. Procediments relatius e la utilització de material 11egetal . .. . 

lnsCfiure's eo el Registre Oficial d'Empreses proveTdores de Material 
1 Vegetal, quan ol viticuttor vulgui emprar empetts provinents de la pròpia 12.3 AVl 3. SOHic~ud registre 21 ,82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 O 0,25 43,64 22.57 0,00 14,55 80,76 1,00 13 13.00 1.049,88 E 

explotació 1 

2 Obtenir pennls per ala produccló de material de produ<cló vegetativa de ~i AVll 1. SOHicitud titol habitilan 21 82 30 09 35 58 58 21 2 O 75 O 0.25 43 64 22 57 O 00 14 55 80 76 1 00 41 41 00 3 31 6€ 
la vtnya per a rexportació a paisos tercers RDn2/20H ' • · · ' • • · • ' • · · 

1
•
1 

E. Procediment d 'Inscripció en e/ Regtsttt vitívlnleola de catalunya .' .... 

¡ . 

1 Inscriure les parceHes de vinyes en el Registre vitivinícola de Catalunya ~~·~8~';;0~ 
3 

3. Soi·Uc~ud registre 21,82 30,09 36,58 58,21 2 0.75 O 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 1,00 2.413 2.413,00 194. 87~,88~ 
I . 
I . -

2 Comunicar qualsevol modifiCació de les dades incloses en el Reg istre 1-4.2 AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 1 O O O 21,82 0,00 0,00 0,00 21 ,82 1,00 3.693 3.693,00 80.58J'26E 

Població afeGC.da tttullre c»ta c.ele.rs ~ , . 

' 
1 Introduir les pesades de ral"m al Registre vitMnlcula de Catalunya 13.1 AVl 14. Comunicació dades 21,82 30,09 38,58 58,21 1 O O O 21,82 0,00 0,00 0,00 21,82 1,00 133.409 133.409,00 2.910. : 84,~E 

j . ~ 

Població afKtadll: llluntdors de collita~ ] 

1 Elaborar i entregar una declaració de colita , quan s'entregui la totalitat o 13_2 AVL 14_ C 0. ci6 dad s 21 82 30 09 36 58 58 21 1 0 0 0 21 82 0 00 0 00 2 unapartdelaveremaaceflersdefOfadeCatalunya omuiC8 e • • • • • • • 0,00 1,82 1,00 12 12,00 261,84€ 

Població afectada: ptoducto" Uo emma;-uemadors de vJ 

1 Elaborar i presentar una declaració de producció i d'exist~ncies 13.4 AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 2,00 O O O 43,64 0,00 0,00 0,00 43,64 7,00 1.038 7.266,00 317,088,24€ 

I PoblacJó afectadl· vrhcukors I tittàfs dels celle-rs 

-~ ----------------------------------~~----~-------------L------------------~----------------~~----------------~----~----------~-------------L-----L--------~ 
( -v> 

0210712018 

-.:: 

-¡.-
~~ 

f~ 

e:;:) 

~ 
e:;, 
:--1 ---<:::> 
c.=> 
<:> 
~ 

~ 

:.1>r l!t) . .,. 

e-
~ ' ·l 

·i . ~ 
,1¡ . -

m ~:' 
0 !..., 
mc 
2 )'. 
m .:
JJ ,~ 
)> 
r-



A . PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ REGISTRE CONSELL 
REGULADOR 

1 
Sol·licitar al l'òrgan de gestió corresponent la inscripció en el Registre 22.4 i29.1.a 3. Sol·lícitud registre 21,82 30,09 36,58 58,21 0,75 0,25 o 0,1 0 16,37 7,52 0,00 5,82 29,71 1,00 17 17,00 505,04 € DOPo IGP AVL 

B. EXERCICI DE L'AC1MTAT Sl S'ESTA INSCRIT EN EL REGISTRE 
D'UNA DOP O /GP 

1 Sotmetre's a la verificactó anual del compliment del plec de condicions 29.1. d AVL 21. Control I Inspecció 21 ,82 30,09 36,58 58,21 1 8,00 0,00 8,00 21,82 240,72 0,00 465,68 728,22 1,00 550 550,00 400.521,00 ( 

2 
Obtenir l'autorització de les etiquetes comercials, que s'ha de presentar 29.1.e i 33.2.e 1. SoHici1ud títol habllítan 21,82 30,09 36,58 58,21 1,00 0,75 o 0,25 21,82 22,57 0,00 14,55 58,94 1,00 4,182 4.182,00 246.487,08€ amb una antelació d'un més al seu ús AVL 

3 Soi·Ucitar el reconeixement d'un vi de finca qualificada 30.4AVL 1. Sol·licitud t itol habilitan 21,82 30,09 36,58 58,21 2 2,00 o 1,00 43,64 60,18 0,00 58,21 162,03 1,00 1 1,00 162,03€ 

4 Sotmetre's a Jes inspeccions corresponents 
29.1,c i 44 

21. Control i Inspecció 21,82 30,09 36,58 58,21 1 3 0,40 0,15 21,82 90,27 14,63 8,73 135,45 1,00 50 50,00 6.772,68€ AVL 

C. EXERCICI DE L 'AC77VITAT Sl NO S 'ESTA INSCRIT EN EL 
REGISTRE D'UNA DOPO /GP 

39.1 AVL, 63 

1 Obtenir una certificació dels productes vitiviniç.oles varietats 
R607/2009 I 

1. Sol·licitud títol habilitan 21,82 30,09 36,58 58,21 1,00 2,00 o 0,25 21 ,82 60,18 0,00 14,55 96,55 1,00 1,00 96,55€ 14 
RD1363/2011 

2 Sotmetre's a les inspeccions corresponents 44AVL 21. Control i inspectió 21,82 30,09 36,58 58,21 1 3 0,40 0,15 21,82 90,27 14,63 8,73 135,45 0,00 o 0,00 0,00€ 

Població afectada: Entitats urtificació i control {I) 

Comunicar semestralment a riN CAVI i a l'òrgan gestor de la DO? o IGP ..• , 
1 els resultats de l'activitat realitzada 43.1.bAVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 1 o o o 21,82 0,00 0,00 0,00 21,82 1,00 550 550,00 12.001,00€ 

Comunicara l'INCA VI i a l'òrgan gestor de la DOPo IGP la proposta, ' 
2 43.1.b AVL 14. Comunicació dades 21,82 30,09 36,58 58,21 0,00 o o 0,50 0,00 0,00 0,00 29,11 29,11 52,00 34 1.768,00 51.457,64€ 

suspensió i retirada de la certificació ~· 

- -· Conservar a dlsposlcló de l'INCA VI i l'òrgan de gestió de la OOP les 20. Mantenir 
; - 6.000~~ 3' dades I eLs expedients de les actuacions realitzades en els darrers sis 43.3 AVL 

documentació 
21,82 30,09 36,58 58,21 0,5 o o o 10,91 0,00 0,00 0,00 10,91 1,00 550 550,00 

anys ! ·; 

Població af~etada : associacions o org~nftzactons m6s 
! ; 

representativea del t ector ¡ -
C) 

í :=n 
1 Obtenir una autorització per raugment artificial de la graduació alcohòlica 

18.1 AVL i 
1. SoHicitud títol habílilan 21 ,82 30,09 36,58 58,21 2 0,75 o 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 80,76 0 ,00 o 0,00 ~ 0,0~ 10.2 L24/2003 

i .. 
Coat tot•l t ~4.s9s.d"€ 

í - -------

(I) ! < = En la proposta d~ quantificació s'ha interpretat que aquestes obligacions substituirien a les previstes en l'article 84 del 28512006 de desplegament de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qua~tat agroalimentària. En cas contrari, és a dir, que a més de les comunicacions que s'han de presentar d'acord amb la norjnati"11 Vigent se 
també de comun1car les previstes en la proposta nonnativa, caldria addicionar el'\ aquesta pestMya les obUgacions d'il'\formació previstes a l'articJe 84 del Decret 285/2006, als efectes de quantificar ta incidència en termes de càrregues administratives. ~ .... 
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B) CONSELLS REGULADORS 

Núm. Obligacions d'informació 

,Població afectada: agrupacions de vltlcuttors, viticuttoiSl 
taboradora de viM 

1A. PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LA DOPI LA IGP I 
,D'ÒRGAN DE GESTIÓ 

ISoHicitar el reconeixement d'una OOP o IGP 

Aportar un estudi justifteatiu que inclogui (1): 
-Acreditació de l'ús i notorietat del nom en relació a la comercialització 
del producte. 
-Justificació que el nom és suficientment precrs i està relacionat amb la 

Art. 

23.1 i 94 RD 
1308/2013 

2 zona geogràfica a delimllar. 123.2 AVL 
-Vinculació professional, econòmica i territorial amb els productes per 
als quals se sol·~cita la inscripció, per Dur condtció de produdors o 
transformadors que exerceixen l'activitat en rèmbit geogràfiC de ta 
:denominació d'origen protegida. 

lA portar un ~ec de condicions (I) 
23.2.d i 24.2 
;AVL 

l

'Aportar un certifiC8t negatiu de I'OEPM indicant que no hi ha cap marca 1
23 2 

d AVL 
que contingui total o parcialment el nom de la COP o IGP (I) · · 

s IAportar un certifiCat negoliu dei'OAMI (I) 

6 )Aportar una proposta de reglament 

[Pobl.tct6 IIKhda: l>rgono de gestió de lo OOP O IGP 

B. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS 

:Sol· licitar la modificació del plec de condicions de la OOP o IGP 

23.2.e AVI. 

1

26.2127.1 
AVI. 

25.t 1105 
R1308/2013 

lA portar una descripció individualitzada de les modificacions proposades 1125 2 AVL 
iels.arguments tècnics que en justifiquin l'adopció • 

!

Aportar un Informe de dades agronòmiques, edafoclimàtiques I 
mediamb1enta l~ de la zona que es vol ampliar que acrediti que la zona a 
ampliar té simHituds suficients amb la zona de la 00, en el cas que es 
vulgui ampliar la zona de ptOducció 

C. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMEN~f 

IPrestlntar una sol·licitud d• modfticac/ó del re{~ lament 

!Aportar una proposta de modificació 

3 )Aportar racord de modifiCació de la comissió rectora 

25.2 AVL 

28.21 33.2.f 
AVL 

28.1 AVL 

28.1AVI. 

Adjuntar e.Js estudis i informes que es considerin necessaris, I en tot cas 128 2 AVL 
acreditar la conveniència de modifiCar el reglament · 

D. OBUGACIONS D'INFORMACIÓ DERNADES DE LES FUNCIONS 
COM CONSELL I DEL CONmOL DE L'ADMINISTRACIÓ 

1 IOisposar del registre de viticuhors i celers de la DOP 33.2.a AVI. 

Expedir la documentació acreditativa de l'origen lla quarnat del raïm, els 133.2.c 133.3.d 
mostos rets vins, si escau AVL 

~ 
\.l'I 

reu tp 
Categoria CU 

Adm. Tec. I Prof. Oir. 

1. SoHidud titol habilnand 21,82 30,09 36,58 56,21 

9. Doc. complexilat a~a I 21 ,82 I 30.09 I 36.58 I 58,21 

10. Doc. C~~:lexitat molt( 21 ,82 

13. Certificacions 
Administració 

2t.82 

30,09 36,58 58,21 

30,09 36,58 58,21 

13. CertifiCacions 
Administració 

21.82 I 3o.o9 I 38,56 I ss,21 

9. Doc. ComplexHat aha I 21,82 I 30,09 I 36,58 I 58,21 

1. Sol-licitud títol habiliten 

e. Doc. Complexitat 
mitja na 

9. Doc. Complexitat alta 

21,82 

21,82 

21,82 

1. So/·/lcitud títol habilita nd 21,82 

e. Doc. Complexttat 
mitjana 

21,82 

30,09 36,56 56,21 

30,09 38,56 58,21 

30,09 36,58 58,21 

30,09 36,58 58,21 

30,09 38,58 58,21 

6. COpía 21.s2 I 30,09 I 38,58 I 56,21 

9. Ooc. Complexitat alta I 2, ,82 30,09 36,58 58,21 

19. Registres o libres I 21 ,82 I 30,09 I 38,56 I 56,21 

16.1nformacló tercer 21,82 30,09 36,58 58,21 

'emos ltíh 

Adm. Tec. I Prof. 

0,75 

7,5 9,5 

23 BO 

0,75 

0,75 

7,5 9,5 

1,00 3,00 

o.so 3,00 0 ,00 

0,50 1,00 2 ,00 

0,25 0 ,75 

0,25 0 ,75 0,00 

O,S 

1,00 2,00 4,00 

o.s 

xt Suma 

Dir. Adm. Tec. I Prof. Dir.· 
pxt 

0 ,25 43,64 22,57 0,00 14,SS 80,76 

114,56 I 225.68 I 347,51 I 116,42 I 864,17 

501.86 6o,1s 12.926 ,401 291 ,os I 3.779,49 

87,28 22,57 0,00 0,00 109,85 

87,28 I 22,57 I o.oo 0 ,00 109,85 

114,56 I 225,68 I 347,51 I 116,42 I 884,17 

0 ,10 21,62 90,27 0,00 5 ,82 1t7,91 

0 ,00 10,91 90,27 0,00 0,00 101,1 8 

0 ,00 10,91 30,09 73,18 0,00 114,18 

0,10 5,46 22,57 0,00 5.82 33,84 

0,25 5,46 22,57 0 ,00 14,SS 42,58 

10,91 0,00 0,00 0 ,00 10,91 

1,00 21,82 60,18 I 146,32 I 58,21 288,53 

0 .10 I 65,46 I 30,09 I o,oo 5.82 101,37 

10,91 0,00 o,ob 0,00 10,91 

¡FreqtW:ncia / any 

F 

0,00 

0 ,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4,00 

4,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Nombre empresn 
afectades/ 

N 

300 

300 

300 

53 

53 

53 

53 

8 .985 

8.985 

Q 

(F' N) 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

53,00 

53,00 

53,00 

53,00 

8 .985,00 

8.985,00 

Cost € 

o• (p xtl 

o.ooe 

0 ,00€ 

0,00 € 

~ . 
0,00~ 

. · ~ 

0,00€ . 

o,ooe.: 

~ 
141.493,20( ,.; 

I 
121.416,00( ' 

J =· 

I 
136.99100( 

¡ 

J ~ 

1.79{71"' 
i ., 

_., 
2.256,48< 

578,23( 

15.186,09( 

910.818,44 E 

9B.o26,3S e 

0210712018 
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3 Sotmetre's a les auditories anuals 34AVL 2,. Control i insoecció 21 62 30 09 36 56 56 21 o 25 3 o 40 o 15 546 90 27 14 63 6 73 119.09 1 00 
4 Comunicar les estadfstiaues a l'INCA VI 36AVL 15.1nformes 21,62 30 09 36 56 56 21 3 1 00 o o 65 46 30 09 000 o 00 95 55 1 00 
5 Comunicar a I'INVACi la composició dels òrgans de_ govern 36AVL 14. Comunicació dades 21 62 30 09 36 56 56 21 1 o o o . 21,62 o 00 o 00 o 00 21 62 1,00 

6 
Comunicar a l'INCA VI tes modificacions posteriors sobre la composició 36AVL 14. Comunicació dades 21,62 30,09 36,56 56,21 0,25 o o o 5,46 0,00 0,00 0 ,00 5,46 1,00 
dels òrgans de govern 

7 
Comunicar a l'INCA VI el nomenament o cessament del secretari o 

36AVL 1-4. Comunicació dades 21 ,82 30,09 36,56 56,21 0,15 o o o 3,27 0,00 0,00 0 ,00 3,27 1,00 
secretària 

6 Obtenir una autorització per raugment artificial de la graduació alcohòlica 
16.1 AVL I 1. SoHicJ:ud thot habifitan 21,82 30,09 36,56 56,21 2 0,75 o 0,25 43,64 22,57 0,00 14,55 60,76 1,00 
10.2 L24/2003 

Cost total 
- --- -- -

(I) Atès que restimac:ió del temps es fa mitjançant el Sistema de Costos Unitaris, resulta convenient h1entiticar de forma separada alguns dels documents que es demanen amb restudl justifiCatiu. En concret relaboració del ptec de condicions i robtendó dels certificats negatius. 
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11 11,00 
11 11 00 
11 11 00 

11 11,00 

11 11,00 

11 11 ,00 

-

1.309 97€ 
1.05105€ 
240 02 E 

60,01 € 

36,00E 

868,36 € 

~.2_57,54€ -
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ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES: ____ _::_:__ ___ ~_:: __ ·.·.~ ·.-··,:,. 

A) EMPRESES 

NORMATIVA VIGENT 4.698.27 4, 72 € 

PROPOSTA NORMATIVA -4.698.274,72 € 

RESULTAT 
(NORMATIVA VIGENT-PROPOSTA 0,00€ 

NORMATIVA) 

8) CONSELLS REGULADORS 

NORMATIVA VIGENT 1.431.257,54 € 
PROPOSTA NORMATIVA -1.431.257,54 € 

RESULTAT 
(NORMATIVA VIGENT-PROPOSTA 0,00 € 

NORMATIVA) 

1 02/07/2018 \..( ) 
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ORIGEN DE LES DADES EN RE LA CIO AMB LES CARREGUEs----- --
ADMINISTRATIVES: 

A continuació s'efectuen algunes indicacions per tal de donar suport a la unitat promotora 
en el procés de quantificació de les càrregues administratives. Un cop es completi aquest 
document, caldria suprimir aquestes consideracions d'aquesta pestanya i mantenir 
únicament les referències a l'origen de les dades. Aquest document hauria de servir de 
base per a l'anàlisi de l'impacte de les opcions considerades des de la perspectiva de la 
simplificació administrativa i reducció de càrregues administratives. 

POBLACIÓ I FREQÜÈNCIA: 

Cal indicar com s'han obtingut les dades en relació amb el nombre d'empreses afectades 
o l'esdeveniment utilitzat en et · càlcul. També com s'ha obtingut el paràmetre de la 
freqüència. 

Pel que fa la població afectada, cal assenyalar que la ideñtificació s'han separat les obligacions 
d'informació que han de complir els professionals o empreses del sector i les que afecten als 
consells reguladors. En relació amb els consells reguladors cal destacar que tot i ser 
corporacions de dret públic, són entitats subjectes al dret privat, excepte en les actuacions que 
comporten l'exercici de potestats o funcions públiques (article 10 Llei 15/2002 i article 32 AVL). 
Alhora, cal destacar que per exercir les seves funciona no actuen amb personal funcionari, per 
tant, el preu aplicable seria el que s'incorpora en aquest Excel. 

Són els preus facilitats per la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de la 
normativa amb incidència en l'activitat econòmica, actualitzats l'any 2016: 

http://presidencia.intranet.gencat.cat/lnet/imq/Actualitzacio 2016 Preus GBP tcm344-
191614.pdf 

TEMPS: 

Cal indicar com s'han obtingut les dades de temps. L 'Àrea de Millora de la Regulació, atès 
el moment de la tramitació, ha enviat una proposta amb el Sistema de Costos Unitaris, Ja 
qual hauria de ser revisada per la unitat promotora. 

Les dades de temps s'han obtingut a partir del Sistema de Costos Unitaris, el qual es pot 
consultar en l'enllaç següent: 

http://presidencia.intranet.qencat.cat/lnet/img/Sistema costos uni,taris estandard 2012 Versio 
PIV Actualitzacio gener 2017 tcm344-235575.pdf 

Pàgina 1 02/07/2018 


