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Direcèió General de Pressupostos 

INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. 

Departament: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Sense Impacte pressupostari addicional 

Fets 

1. Aquest avantprojecte respon a l'adaptació de la Llei 15/2002, de 27 de juny, 
d'ordenació vitivinlcola, a la normativa europea resultant de la nova organització 
comuna del mercat vitivinícola, ja que el seu text resulta parcialment obsolet i 
d'altra banda, cal un desenvolupament a Catalunya de determinats aspectes 
d'aquesta normativa europea. 

2. .L'objecte d'aquesta llei és ordenar el sector de la vinya i el vi a Catalunya, en el 
marc de la norme~tiva europea i de la resta de normes que hi siguin aplicables. 
L'àmbit d'aplicació és el corresponent a les vinyes destinade~ 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 qualitat 
dels vins, als operadors vitivinlcoles, la inspecció i el règim s,ancionador·en matèria 
vitivinfcola 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. 

3. Els principis ~·actuació de l'Administració de la Generalitat han de ser: 

• Afavorir i fomentar la qualitat dels vins i la competitivitat del sector vitivinfcola 
de Catalunya. 

• Impulsar la modernització de les explotacions, instal·lacions i serveis de l'àmbit 
vitivinlcola, 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. 

• Definir els nivells de qualitat dels vins de Catalunya, les seves condici'ons i 
caracterlstiques. 

• Promocionar i protegir els vins catalans i la seva presència internacional. 
• Establir un nivell adequat i sostenible del potencial vitlcola. 
• Protegir els interessos legftims dels productors, altres operadors del sector i els 

consumidors. · 
• Mantenir, incentivar i promoure el cultiu de la vinya en zones de muntanya i/o 

forts pendents. . 
• Incentivar la recerca i el desenvolupament del sector vitivinlcola, considerat el 

pes especffic en el sector agroalimentari català 

4. .En l'informe d'impacte pressupostari de l'Institut Català de la Vinya i el Vi de data 
27 de juny de 2017 es fa constar que aquest avantprojecte no genera noves 
obligacions pressupostàries respecte a l'anterior normativa ja que s'executaran 
amb els recursos tècnics i humans propis, no implicant cap augment que tingui una 
repercussió econòmica. 
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Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, informa 
favorablement sobre l'Avantprojecte de lleïvitivinícola de Catalunya. 

La directora general de Pressupostos 
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