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En relació a l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya, en aplicació dels articles 3.a)1 del 
Decret 1 06/2008, referent a la reducció de càrregues administratives, us fem arribar els següents 
comentaris i proposta de simplificació de les obligacions dels operadors pel que respecta al registre 
d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques. Hem considerat de recollir-ho en 
aquesta norma, ate~a la, dis~er~ió de, la pormativa que afecta l'esmentat registre. 

El reg istre . d'envasadors i embotelladors de vins i de begudes alcohòl iques té com a 
principal finalitat atorgar un número de registre a l'operador, que es fa constar en les 
etiquetes de les begudes que envasa . . 

Els controls previs que es realitzen per atorgar el número de registre, suposen verificar que 
el sol ·licitant i el titular de l'establiment on es realitza l'embotellat, si es tracta d'embotellador 
en planta fixa propietat de tercers, disposa de la inscripció al Registre d'Indústries Agràries i 
Alimentàries de Catalunya (RIAAC) i al Registre Sanitari d'Indústries i Productes alimentaris 
de Catalunya (RSIPAC), dos registres que tenen la seva pròpia regulació i tramitació i que 
el titular ha de sol·licitar obligatòriament per poder dur a terme l'activitat alimentària. 

La sol ·licitud d'inscripció al Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes 
alcohòliques suposa una càrrega administrativa més per als operadors, afegida a les que ja 
tenen, derivada de la normativa sectorial i dels esmentats registres. 

El control sobre l'etiquetatge no justifica l'existència del registre d'embotelladors ja que 
aquest control es pot realitzar mitjançant la inspecció de les instal ·lacions registrades en 
els registres alimentaris esmentats. 

Per tot això, proposem la supressió de l'obligació de l'operador de sol·licitar la inscripció al Registre 
d'envasadors i embotelladors i comunicar les modificacions posteriors. Entenem que la f inalitat del 
registre es pot seguir duent a terme si l'operador empra el número de Registre Sanitari per fer-lo 
constar en les seves etiquetes. Proposem el número d'inscripció al RSIPAC i no el registre 
d'indústries agràries (RIAAC) perquè aquell cobreix tots els productes i activitats mentre que en el 
registre agrari no són inscriptibles les begudes espirituoses ni l'activitat de distribució. 

Us proposem doncs la incorporació d'una disposició addicional en aquest avantprojecte de llei, 
amb el següent contingut: 

Cinquena 

Se suprimeix el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques. Els 
envasadors i embotelladors de vins, obligats a fer constar un número identificador en les etiquetes 

1 Decret 106/2008 . 
. Article 3 a) Finalitats 

Les finalitats d'aquest Decret són: 
Eliminar càrregues administratives tant de les empreses com dels òrgans administratius quan no aporten 
un valor afegit a la consecució de l'objectiu públic que es vol assolir. 



... . , ... .. '!"" ' .. e o Ge 
' -Avantproje~te de He(~itivinícola de Catalunya. 

Fu112 de 2 

Oficina de . ' 

Gestió Empresarial 

dels seus productes, utilitzaran el número d'inscripció en el Registre Sanitari d'Indústries 
Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) que disposen. 

Barcelona, 1 O de juliol de 2017 
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