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Servei d'Organització 

Informe de valoració de l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya 

Data d'entrada al Servei d'Organització: 30/05/17 

Procedència: Servei d'Ordenació Agrícola 

Un cop revisat l'esborrany, el Servei d'Organització informa el següent: 

Circular 3/2010, per la qual s'estableix el marc de referència per a la simplificació documental al DARP 

No hi ha observacions a fer. 

ús del llenguatge (Pla de polítiques de dones a Catalunya) 

S'ha detectat que al text es fa referència als enòlegs, recomanem utilitzar, ni que sigui en la primera referència 
una de les següents opcions: 

• Forma masculina i femenina a la vegada unides amb les conjuncions i o: els enòlegs i les enòlogues 
• Forma masculina i femenina a la vegada separades per barres: els/les enòlegs /Iogues 

Altres observacions 

S'han detectat regulacions en règim d'autorització i que en regulacions anteriors no existien o eren declaracions 
i qÜe per tant no s'està fent una simplificació, sinó el contrari: 

• A l'article 18 s'estableix que el departament pot autoritzar l'augment artificial de la graduació alcohòlica 
natural, mentre que amb la regulació actual es fa mitjançant declaració. 

• A l'article 31 s'estableix un procediment de sol·licitud i autorització per a l'ús de termes tradicionals de 
productes vínics acollits a una DO, que en la norma anterior no s'estipulava. 

Conclusions 

Cal modificar el text de la disposició conforme a les observacions indicades, a no ser que es justifiqui 
raonadament i per escrit, davant el Servei d'Organització. 
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Barcelona, 

Raquel Sanchez Ratero 
Cap del Servei d'Organització 
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