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INFORME d'impacte pressupostari relatiu a l'avantprojecte de llei vitivinícola de 
Catalunya 

Antecedents 

El sector de la vinya· i el vi té una importància cabdal a Catalunya, tant en la producció de 
vi com en la seva elaboració, essent un dels motors de l'economia catalana. 

Aquest avantprojecte de llei adapta la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola 
a la normativa europeu resultant de l'Organització Comú del Mercat (OCM) del vi i en 
particular el Reglament 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013. 

Cal dir que durant els ja quinze anys de vigència de la llei catalana s'han posat de 
manifest algunes situacions en la seva aplicació, que requeririen la perfecció d'algun dels 
seus preceptes o la previsió d'algun·aspecte inicialment no contemplat pel que fa al règim 
jurídic dels consells reguladors de les denominacions d'origen, la coexistència entre DOP 
i/o IGP en un mateix territori, i al regim sancionador que contempla la llei en relació als 
incompliments de la mateixa per part dels viticultors, vinicultors o comercialitzadors. 

Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya 

L'objecte d'aquest avantprojecte és ordenar el sector de la vinya i el vi a Catalunya, en el 
marc de la normativa europea i de la resta de normes que hi siguin aplicables. 

L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és el corresponent a les vinyes destinades a la 
producció de raïm de vinificació plantades a Catalunya, a l'elaboració i comercialització 
de vi en instal•lacions ubicades a Catalunya i al sistema de protecció de l'origen i qual itat 
dels vins, als operadors vitivinícoles, la inspecció i el règim sancionador en matèria 
vitivinícola i a determinar les competències dels òrgans administratius en aquesta matèria 
i, finalment, la regulació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. 

En relació als principis de l'ordenació vitivinícola, l'actuació de l'administració ha de: 

a) Afavorir i fomentar la qualitat dels vins i la competitivitat del sector vitivinícola de 
Catalunya. 
b) Impulsar la modernització de les explotacions, instal·lacions i serveis de l'àmbit 
vitivinícola, fomentar la investigació i el desenvolupament tècnic i tecnològic del sector i la 
formació i la qualificació professional de les persones que intervenen en els processos de 
producció i elaboració. 
e) Definir els nivells de qualitat dels yins de Catalunya, les seves condicions i 
característiques. 
d) Promocionar i protegir els vins catalans i la seva presència internacional. 
e) Establir un nivell adequat i sostenible del potencial vitícola. 
f) Protegir els interessos legítims dels productors, altres operadors del sector i els 
consum i dors. 
g) Mantenir, incentivar i promoure el cultiu de la vinya en zones de muntanya ilo fortes 
pendents. 
h) Incentivar la recerca i el desenvolupament del sector vitivinícola, considerat el pes 
específic en el sector agroalimentari català. 
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Vista la memòria d'impacte pressupostari elaborada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, 

Per tot l'exposa't INF<?RMO 

Que l'entrada en vigor d'aquest avantprojectè de llei no comportarà despesa addicional 
amb càrrec els pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, atenent a la memòria d'avaluació d'impacte pressupostari elaborada per 
l'Institut Català de la Vinya i el Vi. 
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Barcelona, 27 de juny de 2017 
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