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NOTA SOBRE LES OBSERVACIONS DE L'OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL 
SOBRE EL AVANTPROJECTE DE LLEI VITIVINÍCOLA DE CATALUNYA 

L'Oficina de Gestió empresarial ha efectuat una nota en dat 10 d juliol de 2017, on 
proposa la supressió de la Disposició addicional cinquena de l'avantprojecte de llei 
vitivinícola de Catalunya. 

Cal dir en primer lloc, que aquesfa disposició addicional cinquena ja no figura en el text 
actual de l'avantprojecte de llei penjat al SIGOV, per la qual cosa, ja decauria 
l'observació plantejada. · 

No obstant i entrant en el fons de l'assumpte, cal dir que no és possible acceptar la 
supressió plantejada, atès que aquest registre es troba en una llei estatal , de caràcter 
bàsic com és la llei 24/2003, de 1 O de juliol de la vinya i el vi, on es determina 
l'obligació de cada comunitat autònoma de dur un Registre d'envasadors i 
embotelladors de vins, tot dient que correspon a les comunitats autònomes la seva 
gestió. 

Per això, no es pot considerar un càrrec afegit pels operadors respecte a la situació a 
actual, i tenint en compte que es tracta d'àmbits diferents i eines de control diferents al 
RIIAC i al RSIPPAC ,als quals es fa referència en la Nota 

Per tant i atès que és normativa de caràcter bàsic s'esmentava en l'actual 
avantprojecte de llei, de la mateixa manera que figurava en l'anterior avantprojecte de 
llei d'ordenació vitivinícola , que va decaure en l'anterior legislatura. 

El fet que no existeixi en l'actual avantprojecte es deu a tècnica legislativa , atès que 
en la llei 14/2003 de 13 de juny que qualitat agroalimentària ja preveia en la seva 
disposició addicional setena l'existència d'aquest Registre i un mandat a la Generalitat 
de Catalunya de la seva regulació, i per tant entenem que és innecessari tornar a 
reincidir en una disposició que està en vigor en aquets moment 
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Barcelona, 1 O de juliol de 2017 
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