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Resposta a les al·legacions presentades per Unió de Pagesos de Catalunya 
el 26/07/17 

Prèvia 

Requeriment 

No s'han recollit cap de les esmenes presentades el març 2014 i març 2017. 

Necessitat d'encetar una reflexió general de fons sobre la realitat de les DO 
"tradicionals", sobre les varietats recomanades, sobre la convivència de diferents 
DO a nivell de parcel.la i a nivell de celler, etc. 

Resposta 

Compartim la conveniència d'encetar un debat de fons, quan abans millor, que a 
partir dels consensos necessaris, pugui traduir-se en canvis normatius en el 
futur. Però això no treu, que mentrestant, aprovem una actualització de la llei 
vigent. 

Primera 

Requeriment- pràctiques enològiques. 

Demanen indicar que les condicions meteorològiques han de ser desfavorables, 
que cal un protocol i que s'estigui d'acord amb normativa comunitària i estatal i 
suprimir el 18.2. 

Cas que el vi sigui amb DO o IGP la iniciativa que correspongui únicament a 
l'òrgan de gestió de la DO o IGP. Les organitzacions o associacions ho han de 
promoure mitjançant els seus vocals en la DO i IGP. 

Resposta: 

Es dona nova redacció al 18.1 que inclou part de l'anterior 18.1 i 18.2, atenent 
parcialment l'al·legació feta. 

Pel que fa a la eliminació de la possibilitat que una associació o organització 
· representativa del sector pugui promoure la petició d'augment de grau, no es 

considera procedent admetre-la, ja que aquesta pràctica pot ser sol·licitada per a 

li Generalitat de Catalunya 
Departament d 'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

2?0 



,: .. •' t .f 

·, ; ,~;. : ,.', ! '; ~ - .... :::' • •: • - I; 
R~ .. ,..,.,, 1 ~~~ Ge.:. NERAL 

U tJ !• ~-; U O 6. Oi. 1 ~ , O 9 O 6 [; 

t i I I • ~ f• o\ , 
', I f . • ! , \ : ~ •: .' .. .. _...,_ ., __ . ___ _.. ... 

un vi no emparat .per una denominació d'origen protegida o indicació d'origen 
geogràfica. 

S'admet parcialment l'al ·legació feta. 

Segona 

Requeriment - Mantenir l'envelliment i l'embotellament dins de la zona de 
producció llevat de causes excepcionals i justificades. 

Cal indicar expressament en la llei que el nom protegit de les actuals DO no pot 
constar en etiquetes de vins no emparats per aquests DO. 

Afegir els articles 21.6 i 21 .7 on es parli de vi de la terra i s'indiqui expressament 
que el nom de la comarca, localitat o lloc es pot indicar llevat que estigui protegit 
per una DO .existent. 

Resposta: 

La inclusió de la zona d'embotellament dins de la mateixa zona de producció és 
actualment una excepció en la normativa europea, per la qual cosa cal mantenir 
que s'ha d'estar al que motivada.ment indiqui el plec de condicions; és a dir, cal 
deixar aquesta potestat a la decisió de l'òrgan de gestió de la DO. 

Pel que fa a la zona d'envelliment és procedent deixar-ho a decisió tècnica 
motivada també de l'òrgan de gestió de la DO. 

Els articles 21.6 i 21 .7 no existeixen en el text de l'avantprojecte sotmès a 
informació pública. 

No s'admeten les al-legacions. 

Tercera 

Requeriment - que la modificació dels rendiments de producció o transformació 
o d'altrés aspectes han de ser estables, coneguts per tots els inscrits a l'inici de 
la campanya i que només es pot plantejar aquesta modificació en situacions 
realment necessàries mitjançant informe de l'INCA VI. 
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Resulta una bona esmena que pot aportar una estabilitat en la pressa de decisió 
i només adoptada en els casos de ser tècnicament per afavorir la millora de la 
qualitat de la producció, i per tant s'atén parcialment l'al·legació presentada. 

En tot cas hauria de parlar " ... d'informe favorable de l'INCA VI..." 

S'incorpora en el text de l'avantprojecte el text que s'indica a continuació: 

"Article 33.2 g) 

Modificar, si s'escau, excepcionalment i amb l'informe previ i favorable de 
I'INCAVI, per a una campanya, d'acord amb criteris de control i millora de la 
qualitat, i dins els límits màxims fixats pel plec de condicions i el reglament de la 
denominació d'origen protegida, els rendiments, els límits màxims de producció o 
tr~nsformació, o qualsevol altre aspecte que pugui influir en aquests processos, 
tenint en compte les mesures de producció d'anys anteriors, i de conformitat amb 
les normes reguladores vigents." 

S'admet parcialment l'al·legació feta. 

Quarta 

Requeriment - demana eliminar les infraccions greus de l'article 52.1 m) in) 

Resposta: 

No s'accepta l'esmena, ja que el fet que hi hagi una possible sanció a la llei en 
cas que s'anoti una pesada procedent d'una parcel.la essent la procedència real 
d'una altra, no fa necessària la obligatorietat d'entrada del raïm per parcel.la, 
doncs si no s'entra per parcel.la, no serà d'aplicació aquesta sanció. 

Respecte a la normativa a on s'han de contemplar dites sancions, cal comentar 
que el règim sancionador d'estar contemplat en una norma amb rang de Llei , per 
tant, es considera que ara és el moment de contemplar ambdues sancions. 

No s'admeten les al -legacions. 

m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Resposta a les al·legacions presentades pèr l'Institut del Cava el 27/07/17 

Primera 

Requeriment - No es considera necessària una nova regulació ja que el sector 
està funcionant d'acord amb la normativa vigent sense problemes. 

Resposta: 

· Es considera adequada, proporcionada i necessària la redacció d'una nova llei 
vitivinícola catalana per fer l'adaptació necessària creditora de l'aplicació de la 
Llei 15/2202, de 27 de juny, durant gairebé 15 anys i els canvis normatius 
europeus produïts en aquest perrode de temps. 

A més, s'afirma que el sector està funcionant sense problemes amb la llei vigent, 
però al mateix temps plantegen canvis importants en algunes al·legacions. 

No s'admet l'al· legació. 

Segona 

Requeriment - Que ja s'han de posat de manifest amb anterioritat a la 
conselleria les seves opinions (28 de març de 2014, 29 de març de 2017 i 3 maig 
de 2017 (conjuntament amb I'AVC). 

Resposta: 

Ens remetem a les respostes donades a cadascun dels escrits esmentats. 

Tercera 

Que la nova llei no suposa únicament una adaptació a la normativa comunitària, 
si no que introdueix nous aspectes importants en una casos i discriminatoris 
negativament amb d'altres en relació a la competència amb la resta de sector de 
l'estat èspanyol i de la Unió Europea. 

Requeriments - Relatius als òrgans de gestió: 

a) Es limita la forma jurídica dels òrgans de gestió a la de "corporacions de 
dret públic", impedint que sigui una interprofessional o altre forma 
autoritzada (article 32), 
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b) No es diferencien els recursos que caben contra els actes i resolucions del 
Consell Regulador quan actuen com a entitat privada (articles 32 i 33), 

e) No defineix els conceptes de quotes i tarifes pels serveis que presten 
(article 33), 

d) Sotmet a aprovació les etiquetes, violant el principi de lliure circulació de 
mercaderies vigent a la UE (article 33.2 e). 

Respostes: 

a) la constitució, la forma i el règim jurídic dels òrgans de gestió és el mateix 
que el contingut a la Llei 15/2002; en aquest aspecte no hi ha hagut cap 
modificació ni limitació. L, ordenament del sector ha de ser uniforme. La 
diversitat en la forma jurídica no pot aportar beneficis ans al contrari. 

Que les denominacions d'origen protegides siguin corporacions de dret 
públic no priva a aquestes, com determina l'article 5.2 de la llei 18/2015 
del 29 de juliol, d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries, no 
puguin ser reconegudes · com a organització interprofessional 
agroalimentària, essent àmbits d'actuació diferents a un consell regulador. 

A tall d'exemple, a més de mantenir la figura jurídica establerta des de 
l'entrada en vigir de la Llei 15/2002, de 28 de juny (9 d'octubre de 2002), 
d'aplicació pacífica, resulta que és la mateixa forma jurídica que ha 
adoptat recentment i nova. la Llei 6/2015, de 12 de maig, de 
denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit 
territorial supra-autonòmiques. 

Aquesta darrera normativa s'aplica, entre d'altres DO, a la DO Cava, 
sense que s'hagi conegut per aquesta administració oposició a aquesta 
novetat. 

La Disposició addicional primera de l'esmentada Llei 6/2015 crea la 
"Corporació de dret públic <<Consell regulador de la Denominació 
d'Origen Protegida "Cava">>. 

b) L'article 32.2, darrer paràgraf de l'avantprojecte, prescriu que "Es 
consideren subjectes a dret administratiu les actuacions en matèria de 
gestió dels registres de vinyes i cellers, règim electoral i, si escau, 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
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inspecció.". 

L'article 32.3 ·de l'avantprojecte determina que "Contra els aètes i les 
resolucions dels òrgans de govern dels òrgans de gestió de la 
denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida subjectes 
al dret administratiu es pot interposar recurs davant del director o directora 
de l'INCA VI en el termini i amb els requisits que estableixen les lleis de 
procediment administratiu." 

Per tant sí que es determinen els recursos. que poden interposar-se contra 
els actes sotmesos al dret administratiu. Per tant, per exclusió d'aquests, 
implícitament s'ha d'entendre que s'ha d'estar al que s'estableixi pels 
recursos i reclamacions a interposar entre les parts en àmbit de dret privat 
als que constin regulats en la normativa processal que correspon segons 
la matèria; en tot cas, la llei del vi no és la seu per a la regulació d'aquests 
tipus de recursos. 

e) L'article 33.2 k) de l'avantprojecte estableix com a funció de l'òrgan de 
gestió "Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament dels 
òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides, d'acord amb el que disposin llurs reglaments." 

Per tant, es considera que aquesta remissió als que indiquin els 
reglaments és la correcte, i serà en funció del que allà s'estableixi i de la 
seva naturalesa, quan en resulti aplicable el conjunt de la normativa fiscal 
vigent. 

Aquests avantprojecte no és la seu on s'han de definir aquests conceptes 
que consten regulats a la normativa específica. 

d) L'aprovació de les etiquetes resulta una prerrogativa que cal mantenir en 
benefici de la correcta protecció del consumidor. El contingut, pel que fa a 
indicacions obligatòries · i facultatives establertes per normativa europea i 
altre d'aplicació, és continuació de l'establert en l'article 11.2 e) de la Llei 
15/2202, de 27 de juny, vigent a dia d'avui. 

No consta que aquesta obligació vigent hagi impedit ni vulnerat el principi 
de lliure circulació de mercaderies a la UE, és d'aplicació pacífica en el 
sector, llevat d'acreditació que no s'adjunta a l'escrit d'observacions, ni en 
resulta del coneixement que aquesta administració té del 
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desenvolupament de la participació dels cellers catalans ni d'altre país en 
el l'economia catalana, espanyola, europea o de la resta del món. 

No s'admeten les al ·legacions. 

Requeriment - Relatius als òrgans de control i la impossibilitat de contractar 
entre diverses empreses de certificació per verificar el compliment del plec de 
condicions. (articles 40 i següents). 

Resposta: 

L'avantprojecte estableix en el seu article 40 que l'autoritat competent per a la 
verificació del compliment del plec de condicions és I'INCAVI. Així mateix 
estableix altres òrgans del DARP com autoritats competents en inspecció i 
control, segons la matèria. 

A mode d'exemple és el mateix, mutatis mutandi, que estableix l'article 22.5 de la 
Llei 6/2015, de 12 de maig, i d'altres normatives anàlogues de comunitats 
autònomes de l'estat espanyol, essent per tant pacífica, comú i no discutida 
aquests tipus de regulació. 

Altre aspecte, és el que estableix, pel que fa a la possibilitat de delegació de les 
tasques de verificació, l'article 42 de l'avantprojecte. 

En el cas de la delegació, es fa possible que l'autoritat competent pugui optar per 
encarregar la funció de verificació del compliment del plec de condicions 

Serà en aquest aspecte de la delegació de les tasques de verificació del 
compliment del plec de condicions quan es farà efectiva la existència d'empreses 
o altres figures jurídiques (corporacions de dret públic, per exemple) que puguin 
erigir-se com a verificadores acreditades. 

No s'admet l'al ·legació. 

Quarta 

Requeriment - el nou avantprojecte no suposa una recopilació de la normativa 
existent. Introdueix modificacions i noves definicions, la qual cosa suposa que la 
tramitació ha de realitzar-se pel procediment ordinari i no pel de lectura única. 

m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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Resposta: 

Tot el procediment de redacció de l'actual avantprojecte s'ha fet respectant 
escrupolosament la normativa vigent. 

Pel que fa al procediment posterior al moment en què ara es troba 
l'avantprojecte, es ventilarà segons el bon criteri del conjunt d'actors que hi 
participen, i sempre i .en tot cas, cercant el màxim consens possible del sector 
vitivinícola català. 

No s'admet l'al·legació. 

Conclusió 

Requeriment - suspendre la tramitació de l'avantprojecte, donar per reproduïdes 
les al·legacions ja presentades, juntament amb l'estudi presentat d'article per 
article. 

Resposta: 

Com ja s'ha manifestat en el decurs de la redacció de l'avantprojecte, amb la 
presència de l'Institut del Cava, juntament amb la resta de associacions 
empresarials, organitzacions, consells reguladors i d'altres entitats, la 
promulgació d'una nova llei vitivinícola catalana resulta una necessitat per 
adaptar la nova regulació europea dictada en els darrers 15 anys, per millorar la 
competitivitat dels productors i elaboradors i per, en definitiva, acompanyar un 
sector dinàmic i canviant que es mereix una normativa actual i clara. 

D'altra banda, es donen per reproduïdes les respostes emeses corresponents a 
les al -legacions presentades amb anterioritat, concretament en dates de 29 de 
març i 3 de maig de 2017. 

No s'admet l'al -legació. 
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Resposta a les al·legacions presentades per l'Associació Vinícola Catalana 
el 27/07/17 

Primera 

Requeriment -_No es considera necessària una nova regulació ja que el sector 
està funcionant d'acord amb la normativa vigent sense problemes. 

Resposta: 

Es considera adequada, proporcionada i necessària la redacció d '~na nova llei 
vitivinícola catalana per fer l'adaptació necessària creditora de l'aplicació de la 
Llei 15/2202, de 27 de juny, durant gairebé 15 anys i els canvis normatius 
europeus produïts en aquest període de temps. 

A més, s'afirma que el sector està funcionant sense problemes amb la llei vigent, 
però al mateix temps plantegen canvis im.portants en algunes al ·legacions. 

No s'admet l'al·legació. 

Segona 

Requeriment - Que ja s'han de posat de manifest amb anterioritat a la 
conselleria les seves opinions (28 de març de 2014, 29 de març de 2017 i 3 maig 
de 2017 (conjuntament amb I'AVC). 

Resposta: 

Ens remetem a les respostes donades a cadascun dels escrits esmentats. 

Tercera 

Que la nova llei no suposa únicament una adaptació a la normativa comunitària, 
·si no que introdueix nous aspectes importants en una casos i discriminatoris 
negàtivament amb d'altres en relació a la competència amb la resta de sector de 
l'estat espanyol i de la Unió Europea. 

m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 



¡ t. 
' .. . ,, , . 

'. 

t-, \I • •• \ 1 , ~... ~ , - : ... .. - ~: .' . 

Requeriments- Relatius als òrgans de gestió: 

e) Es limita la forma jurídica dels òrgans de gestió a la de "corporacions de 
dret públic", impedint que sigui · una interprofessional o altre forma 
autoritzada (article 32), 

f) No es diferencien els recursos que caben contra els actes i resolucions del 
Consell Regulador quan actuen com a entitat privada (articles 32 i 33), 

g) No defineix els conceptes de quotes i tarifes pels serveis que presten 
(article 33), 

h) Sotmet a aprovació les etiquetes, violant el principi de lliure circulació de 
mercaderies vige.nt a la UE (article 33.2 e). 

Respostes: 

e) la constitució, la forma i el règim jurídic dels òrgans de gestió és el mateix 
que el contingut a la Llei 15/2002; en aquest aspecte no hi ha hagut cap 
modificació ni limitació. L'ordenament del sector ha de ser uniforme. La 
diversitat en la forma jurídica no pot aportar beneficis ans al contrari. 

Que les denominacions d'origen protegides siguin corporacions de dret 
públic no priva a aquestes, com determina l'article 5.2 de la llei 18/2015 
del 29 de juliol, d'organitzacions interprofessionals agroalimentàries, no 
puguin ser reconegudes com a organització interprofessional 
agroalimentària, essent àmbits d'actuació diferents a un consell regulador. 

A tall d'exemple, a més de mantenir la figura jurídica establerta des de 
l'entrada en vigir de la Llei 15/2002, de 28 de juny (9 d'octubre de 2002), 
d'aplicació pacífica, resulta que és la mateixa forma jurídica que ha 
adoptat recentment i nova la Llei 6/2015, de 12 de maig, de 
denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides d'àmbit 
territorial supra-autonòmiques. 

Aquesta darrera normativa s'aplica, entre d'altres DO, a la DO Cava, 
sense que s'hagi conegut per aquesta administració oposició a aquesta 
novetat. 

La Disposició addicional primera de l'esmentada Llei 6/2015 crea la 
"Corporació de dret públic <<Consell regulador de la Denominació 

· d'Origen Protegida "Cava">>. 
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f) L'article 32.2, darrer paràgraf de l'avantprojecte, prescriu que "Es 
consideren subjectes a dret administratiu les actuacions en matèria de 
gestió dels registres de vinyes i cellers, règim electoral i, si escau, 
inspecció. ". 

L'article 32.3 de l'avantprojecte determina que "Contra els actes i les 
resolucions dels òrgans de govern dels òrgans de gestió de Ja 
denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida subjectes 
al dret administratiu es pot interposar recurs davant del director o directora 
de l 'INCA VI en el termini i amb els requisits que estableixen les lleis de 
procediment administratiu." 

Per tant sí que es determinen els recursos que poden interposar-se contra 
els actes sotmesos al dret administratiu. Per tant, per exclusió d'aquests, 
implícitament s'ha d'entendre que s'ha d'estar al que s'estableixi pels 
recursos i reclamacions a interposar entre les parts en àmbit de dret privat 
als que constin regulats en la normativa processal que correspon segons 
la matèria; en tot cas, la llei del vi no és la seu per a la regulació d ·aquests 
tipus de recursos. 

g) L'article 33.2 k) de l'avantprojecte estableix com a funció de l'òrgan de 
gestió "Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament dels 
òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides, d'acord amb el que disposin llurs reglaments. " 

Per tant, es considera que aquesta . remissió als que indiquin els 
reglaments és la correcte, i serà en funció del que allà s'estableixi i de la 
seva naturalesa, quan en resulti aplicable el conjunt de la normativa fiscal 
vigent. 

Aquests avantprojecte no és la seu on s'han de definir aquests conceptes 
que consten regulats a la normativa específica. 

h) L'aprovació de les etiquetes resulta una prerrogativa que cal mantenir en 
benefici de la correcta protecció del consumidor. El contingut, pel que fa a 
indicacions obligatòries i facultativ~s establertes per normativa europea i 
altre d'aplicació, és continuació de l'establert en l'article 11.2 e) de la Llei 
15/2202, de 27 de juny, vigent a dia d'avui. 

mm 
Generafltat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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No consta que aquesta obligació vigent hagi impedit ni vulnerat el principi 
de lliure circulació de mercaderies a la UE, és d'aplicació pacífica en el 
sector, llevat d'acreditació que no s'adjunta a l'escrit d'observacions, ni en 
resulta del coneixement que aquesta administració té d~l 

desenvolupament de la participació dels cellers catalans ni d'altre país en 
el l'economia catalana, espanyola, europea o de la resta del món. 

No s'admeten les al ·legacions. 

Requeriment - Relatius als òrgans de control i la impossibilitat de contractar 
entre diverses empreses de certificació per verificar el compliment del plec de 
condicions. (articles 40 i següents). · 

Resposta: 

L'avantprojecte estableix en el seu article 40 que l'autoritat competent per a la 
verificació del compliment del plec de condicions és I'INCAVI. Així mateix 
estableix altres òrgans del DARP com autoritats competents en inspecció i 
control, segons la matèria. 

A mode d'exemple és el mateix, mutatis mutandi, que estableix l'article 22.5 de la 
Llei 6/2015, de 12 de maig, i d'altres normatives anàlogues de comunitats 
autònomes de l'estat espanyol, essent per tant pacífica, comú i no discutida 
aquests tipus de regulació. 

Altre aspecte, és el que estableix, pel que fa a la possibilitat de delegació de les 
tasques de verificació, l'article 42 de l'avantprojecte. 

En el cas de la delegació, es fa possible que l'autoritat competent pugui optar per 
encarregar la funció de verificació del compliment del plec de condicions 

Serà en aquest aspecte de la delegació de les tasques de verificació del 
compliment del plec de condicions quan es farà efectiva la existència d'empreses 
o altres figures jurídiques (corporacions de dret públic, per exemple) que puguin 
erigir-se com a verificadores acreditades. 

No s'admet l'al ·legació. 
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Quarta 

Requeriment- el nou avantprojecte no suposa una recopilació de la normativa 
existent. Introdueix modificacions i noves definicions, la qual cosa suposa que la 
tramitació ha de realitzar-se pel procediment ordinari i no pel de lectura única. 

Resposta: 

Tot el procediment de redacció de l'actual avantprojecte s'ha fet respectant 
escrupolosament la normativa vigent. 

Pel que fa al procediment posterior al moment en què ara es troba 
l'avantprojecte, es ventilarà segons . el bon criteri del conjunt d'actors que hi 
participen, i sempre i en tot cas, cercant el màxim consens possible del sector 
vitivinícola català. 

No s'admet l'al ·legació. 

Conclusió 

Requeriment - suspendre la tramitació de l'avantprojecte, donar per reproduïdes 
les al·legacions ja presentades, juntament amb l'estudi presentat d'article per 
article. 

Resposta: 

Com ja s'ha manifestat en el decurs de la redacció de l'avantprojecte, amb la 
presència de l'Institut del Cava, juntament amb la resta de associacions 
empresarials, organitzacions, consells reguladors i d'altres entitats, la 
promulgació d'una nova llei vitivinícola catalana resulta una necess.itat per 
adaptar la nova regulació europea dictada en els darrers 15 anys, per millorar la 
competitivitat dels productors i elaboradors i per, en definitiva, acompanyar un 
sector dinàmic i canviant que es mereix una normativa actual i clara. 

D'altra banda, es donen per reproduïdes les respostes emeses corresponents a 
les al·legacions presentades amb anterioritat, concretament en dates de 29 de 
març i 3 de maig de 2017. 

No s'admet l'al·legació. 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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Resposta a les al·legacions presentades pel Col ·legi d'Enòlegs i Enòlogues 
de Catalunya (CEEC) i l'Associació Catalana d'Enòlegs (ACEl el27/07/17 

Primera 

Requeriment - es demana que la definició sigui l'establerta en l'article 1 02 de la 
Llei 15/1998 i en el RD 595/2002 (article 3.7). 

Resposta: 

Las redacció inclosa en l'avantprojecte resulta del consens majoritari acordat en 
el decurs del procediment de la seva redacció. Especialment per la no inclusió 
del terme "responsable" per no introduir un element que pugui modificar la 
responsabilitat mercantil i d'altre tipus derivada de l'elaboració del vi i altres 
processos que se'n deriven. 

No s'admet l'al·legació. 

Segona . 

Requeriment - es demana que la pràctica enològica de l'article 18 estigui 
supervisada per un enòleg. 

Resposta: La supervisió per part d'un enòleg o d'un tècnic qualificat s'exigeix en 
aquelles pràctiques . enològiques quan ho determina expressament la 
reglamentació comunitària i per això, no s'especifica en aquesta llei les 

. pràctiques que ho requereixen. 

No s'admet l'al ·legació. 

Tercera 

Requeriment - es demana que s'inclogui com a obligació de l'operador 
l'existència d'un enòleg per a la. supervisió dels processos d'elaboració (article 
29) 

Resposta: no es considera procedent ni necessària la regulació per llei de la 
supervisió d'un enòleg en els processos d'elaboració . i únicament s'entén 
necessària la supervisió d'un enòleg o d'un tècnic qualificat quan així ho exigeix 
la reglamentació comunitària 

No s'admet l'al · legació. 
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Quarta 

Requeriment - que el degà del CEEC formi part del Consell Assessor de 
I'INCAVI (article 69). 

Resposta: 

La com·posició del consell assessor de I'INCAVI es determina en el reglament 
que desenvolupa la llei. Es tindrà en compte aquesta proposta quan es modifiqui 
el decret vigent. 

S'admet l'al·legació per incorporar-la en el moment que es redacti el reglament 
de desenvolupament, no s'admet per tant modificar el text de l'avantprojecte. 

mm 
Generalita1 de catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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Resposta a les al·legacions presentades pel Consell Regulador de la DOQ 
Priorat el 03/08/17 

Primera 

Requeriment- emfasitzar l'obligació de viticultors i cellers d'estar inscrits en els 
registres de l'òrgan de gestió. 

Resposta: . 

D'acord parcialment amb el requeriment formulat, en el sentit d'incloure com a 
obligació de l'operador de l'article 29.1 de l'aVantprojeCte el redactat següent: 

Article 29 

Obligacions dels operadors 

29. 1 Els operadors que vulguin elaborar, enyasar, emmagatzemar, envellir 
o comercialitzar productes vitícoles sota l'empara d'una denominació 
d'origen protegida o una indicació geogràfica protegida, estan obligats a: 

a) Inscriure's en el registre o registres de la Denominació d'origen 
protegida o indicació geogràfica protegida que els correspongui, 

Article 52 

Infraccions greus 

52.2 A més de les anteriors ... 

a) L'actuació d'un operador que elabori, envasi, emmagatzemi, 
envelleixi o comercialitzi productes vitícoles sota l'empara d'una 
denominació d'origen protegida o una indicació geogràfica protegida 
sense estar inscrit en el registre o registres que li correspongui 

S'admet parcialment l'al ·legació feta 

Segona 

Requeriment :.... necessitat d'establir legalment i garantir les obligacions de les 
persones operadores en relació amb les entitats de gestió de les DOPo IGP. 
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Resposta: 

D'acord parcialment amb el requeriment formulat, el text detallat en l'aparat 
corresponent al requeriment primer com article 29.1 a). 

A més incloure també, com a part de l'article 29.1 les següents obligacions: 

b) Notificar les dades necessàries per a la inscripció en el registre o 
registres de l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o 
indicació geogràfica protegida, o en defecte d'aquell a l'INCA VI, 

e) Col·laborar amb les entitats de gestió i I'INCAVI per a la defensa i 
promoció de la denominació d'origen protegida o la indicació 
geogràfica protegida i els productes emparats, 

d) Contribuir econòmicament al finançament de les entitats de gestió de 
la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida 
per l'exercici de les funcions que li són pròpies. 

S'admet parcialment l'al·legació feta 

Tercera 

Requeriment- relatiu a l'autoritat competent pel control oficial 

Resposta: 

D'acord amb el que prescriu la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació 
vitivinícola, en els articles que s'esmenten, I'INCAVI té les competències que 
s'indiquen seguidament: 

a) En el preàmbul s'indica que I'INCAVI, regulat en el capítol V de la Llei 
15/2002, de 27 de juny, " ... ha de ser l'instrument essencial de les 
actuacions de la Generalitat en el sector vitivinícola i, a la vegada, 
l'organisme interlocutor del sector." 

b) Article 1, quan regula l'objecte de la llei manifesta: 
a. "1 L'objecte d'aquesta llei és: 

a) Ordenar el sector de la vinya i el vi a Catalunya, en el 
marc de Ja normativa comunitària i de la resta de 
normes que hi siguin aplicables, 

b) Regular les denominacions d'origen dels vins i els 
consells reguladors respectius. 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 



· ' .. , . 
' ., 

¡ · 

. .. .. ... 

""· • \1 ¡ • (' • • • ,,, ...... . ..... ... ~ ... _ ... __ ..... _ ... __ ...... .... -

e) Article 12 .1 i 12.3 que regula el reconeixement dels consell reguladors 
prescriu: 

a. "1. Les entitats que vulguin obtenir el reconeixement de consell 
reguladors o que vulguin obtenir la distinció de qualificada n'han de 
presentar la sol·licitud a l'Institut Català de la Vinya i el Vi" 

b. "3 ... EI director o directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi ha de 
formular, abans de les resolució pertinent, la proposta 
corresponent. El conseller o consellera competent en matèria 
d'agricultura, si es compleixen els requisits legals establerts, ha de 
dictar la resolució de reconeixement de la sol·licitud presentada. " 

d) Article 13 on s'indica què cal fer en el cas d'incompliment de les 
obligacions dels consells reguladors indica: 

a. " 1. L'incompliment de les obligacions dels consells reguladors té 
caràcter greu en el cas que, en l'expedient administratiu que l'òrgan 
competent de l'Institut Català de la Vinya i el Vi instrueixi a aquest 
efecte, es palesi que hi concorren la reincidència o la reiteració, la 
mala fe, l'incompliment deliberat o la pertorbació manifesta de 
l'interès públic. L'incompliment greu dóna lloc a la revocació de la 
qualificació a què fa referència l'article 12 o a la suspensió, per un 
període d'entre tres i sis mesos, dels càrrecs del Consell regulador 
de què es tracti. 

e) Article 30 on es detallen les funcions de I'INCAVI, i entre d'altres se li 
atorguen: 

a. "b) Exercir lés competències en matèria de viticultura i d'enologia 
que corresponen a l'Administració de la Generalitat que 
expressament li siguin atribuïdes", 

b. "d) Fer actuacions sobre recerca, experimentació, difusió i anàlisi 
. . 

per a l'orientació i la millora productiva de la qualitat en matèria de 
viticultura i d'enologia", 

c. "e) Aplicar polítiques de foment de la qualitat, la vigilància, la 
inspecció, el control i les certificacions de les denominacions 
vitivinícoles, en els termes que aquesta Llei assenyala", 

d. " g) Impulsar la promoció dels vins de qualitat emparats per una 
denominació d'origen o una indicació geogràfica, tant en el mercat 
interior com en els mercats internacionals." 

e. "h) Vetllar per la traçabilitat dels productes vitivinícoles" 
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f. " i) Proposar l'autorització, la modificació, la suspensió o la 
revocació dels consells reguladors, i emetre informes respecte a 
aquests procediments" 

g. " k) Actuar com a òrgan de coordinació i assessorament de les 
denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques vitivinícoles." 

Pel que fa al Decret 474/2004, de 28 de desembre, que desenvolupa la Llei 
1512002, de 27 de juny, cal destacar, en l'àmbit de la temàtica objecte d 'aquest 
requeriment: 

a. Article 5 Requisits 
i. " 5. 1 Per al reconeixement d'una denominació d'origen 

caldràA que els sol·licitants acr~ditin, en la proposta de 
reglament que s'elevarà l'institut Català de la Vinya i el Vi 
(en endavant INCA VI), el compliment dels requisits fixats per 
les normatives vigents que els siguin d'aplicació." 

b. Article 6 Tramitació 
i. "6. 1 L'INCA VI és competent per a la instrucció de l'expedient 

de reconeixement, el qual podrà sol·licitar informes a 
qualsevol òrgan o ens administratiu que pugui tenir 
competències en relació amb la vinya i el vi." 

i i. "6. 2 Un cop l'Institut Català de la Vinya i el Vi hagi instruït 
l'expedient, el seu titular formular proposta al titular del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ~e la 
Generalitat de Catalunya, el qual dictar una ordre que 
reconegui la denominació d'origen i n'aprovi el reglament. 
Aquesta ordre s'haurà de comunicar als òrgans comunitaris 
competents de la manera que estigui establerta legalment. " 

c. Capítol 11 quan regula les denominacions d'origen qualificades, 
aplicant-se mutatis mutandi el procediment de l'article 6 detallat en 
el paràgraf anterior, 

d. Capítol 111 quan regula els vins de finca i el contingut íntegre dels 
articles 20 a 27, on s'atorga la competència a l'INCA VI per instruir i 
proposar al conseller o consellera competent en matèria 
d'agricultura la concessió, si s'escau, del reconeixement de vi de 
finca, 

e. Article 33, sobre les funcions dels consells reguladors, quan indica 
i. "33.2 i) Facilitar a l'INCA VI qualsevol altra informació que li 

sigui requerida referida a les funcions pròpies del consell 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentaci6 
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regulador, requeriment que haurà A de ser complimentat en 
un termini màxim d'un mes des de la seva recepció." 

ii. "k) Determinar la forma de ~ertificació- i control que 
s'adopta i de l'entitat de certificació i control acreditada, si 
escau, i informar-ne a l'INCA VI, així' com de qualsevol canvi 
posterior." 

iii. "I) Establir un pla de control anual sobre el compliment de les 
obligacions dels inscrits en els registres, que haurà A de ser 
comunicat a 1'/NCAVf." · 

iv. "m) Exercir la funció inspectora i sancionadora en els termes 
que determinen la Llei 15/ 2002, de 27 de juny, 
d'ordenació- vitivinícola, les altres normes que siguin 
d'aplicació- i aquest Decret. A aquests efectes hauran 
d'establir un protocol d'actuació- de la funció- inspectora, 
que s'haurà de comunicar a l'INCA VI." 

v. "o) Elaborar un pressupost anual, aprovar la liquidació del 
pressupost de l'any anterior i, si escau, l 'establiment de 
quotes, que haurà de ser comunicat a l'INCA VI en el termini 
d'un mf!S des de la seva aprovació." 

f. Article 34, quan regula la tutela dels consell reguladors 
i. "L'INCAVI, en l'exercic_i de les se_ves competències, exercir la 

tutela sobre els consells reguladors de les denominacions 
d'origen. A aquests efectes podrà, a través dels seus 
òrgans, realitzar les visites i les inspecciqns que estimi . 
convenients per tal de comprovar el grau de compliment de 
les obligacions dels consells reguladors." · 

g. Article 35, 36 i 37, quan determina el procediment en el cas 
d'incompliment lleus o greus dels consell reguladors. 
Estableix que l'INCA VI és el competent per a la incoació, instrucció 
i resolució del procediment corresponent. Aquest procediment pot 
implicar la suspensió de les competències i les funcions dels 
òrgans de govern del consell regulador fins a tres mesos i, cas 
d'apreciar-se mala fe, incompliment deliberat, pertorbació manifest 
de l'ordre públic o reiteració o reincidència en incompliments lleus 
la suspensió dels càrrecs per un període de tres a sis mesos o, si 
s 'esca~.:~, la desqualificació del consell. 
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En els supòsits de suspensió, el director de I'INCAVI podrà 
nomenar uns òrgans de govern provisionals que assumiran les 
competències i les funcions pròpies dels òrgans de govern 
suspesos. 

De la transcripció de la normativa vigent, que pel que fa a la llei 15/2002, té la 
seva equivalència en els corresponents articles de l'avantprojecte de llei que la 
derogarà, es pot concloure que l'Institut Català de la Vinya i el Vi és l'ens de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya al qual li correspon la tutela, 
supervisió i coordinació de els denominacions d'origen protegides existents i de 
les indicacions geogràfiques protegides que puguin crear-se. 

Així les coses, l'avantprojecte atorga a I'INCAVI, mitjançant l'article 40, la 
competència per a verificar el compliment del plec de condicions de les 
denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides. 
Aquesta competència, de la qual per congruència en deriven la resta de les 
establertes en l'articulat de l'esmentat avantprojecte. 

Ser l'autoritat competent, tal i com s'ha establert, resulta la clau de volta de tot el 
sistema que se'n deriva. Un ens com I'INCAVI, únic a l'Administració de la 
generalitat en l'àmbit de l'agroalimentació, ha de ser un motiu d'orgull pel sector 

. vitivinícola, el qual en bona lògica ha de treballar per atorgar-li l'excel·lència que 
ja té el sector productor i elaborador. 

Cal tenir present que la llei que regeix el sector vitivinícola a Catalunya, en 
primer terme tot i que no únicament, és a dia d'avui la Llei 15/2002, de 27 de 
juny. I si el procés d'elaboració de la norma que l'ha de substituir en resulta 
reeixit, el text que en resulti aprovat pel Parlament de Catalunya, serà el basat en 
l'avantprojecte que ara es debat. 

No s'admet al·legació feta. 

Quarta 

Requeriment - sobre la funció dels consells reguladors d'efectuar o encarregar el 
control i la certificació. Demana que es mantingui la funció de fer o encarregar el 
control i la certificació. Per això proposa nova redacció de l'article 33.2 i 42 de 
l'avantprojecte. 

Generalitat de catalunya 
Departament d'AgricuHura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

2 \.{o 
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Resposta: l'article 40 de l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya estableix 
com a autoritat competent per a la verificació del compliment del plec de 
condicions a l'INCA VI. 

Aquesta primera d~terminació relativa a l'autoritat competent és equivalent a 
qualsevol altra regulació agroalimentària catalana i de qualsevol producte 
agroalimentari a nivell estatal espanyol. 

Partint d'aquest premissa inicial que atorga a I'INCAVI la funció d'autoritat 
competent, en el mateix Capítol 1 del Títol 5 que estableix el control oficial, 
concretament en l'article 42 es determina la possibilitat de la delegació de les 
tasques de verificació del compliment del plec de condicions. 

És en aquest article 42, concretament en l'apartat 2, on es fa possible que 
l'òrgan de gestió de la denominació d'origen pugui assumir, mitjançant delegació 
de l'autoritat competent i si així ho sol·licita, les funcions de verificació del 
compliment del plec de condicions. 

Per tant, l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya s'equipara a la totalitat 
d'altres normes autonòmiques i estatals vigents i fa possible que, per delegació, 
bé l'òrgan de gestió acreditat d'una DO o bé una empresa privada igualment 
acreditada, puguin exercir la funció de verificació del compliment del plec de 
condicions. 

Així les coses, la possibilitat in fine sol -licitada, ja consta expressament 
contemplada en l'avantprojecte de llei, i per tant, en conseqüència no correspon 
atendre la literalitat de l'al·legació feta. 

Cinquena 

Requeriment - subsidiari del requeriment anterior, es demana que la delegació 
de les tasques de verificació del compliment del plec de condicions sigui 
proposada pel consell regulador. Per això proposa incloure la inclusió d'un nou 
apartat 6 de l'article 42 de l'avantprojecte. 

Resposta: com ja s'ha comentat en la resposta al requeriment de la quarta 
al ·legació, la delegació de les funcions de verificació del compliment del plec de 
condicions, que pot fer I'INCAVI com autoritat competent, estan expressament 
previstes en l'article 42 de l'avantprojecte. 

'2Y I 
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Concretament l'article 42.3 de l'avantprojecte preveu, quan indica: "El sistema de 
verificació del compliment del plec de condicions és establert per l'Institut Català 
de la Vinya i el Vi, com a autoritat competent, amb l'acord previ amb els òrgans 
de gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques 
protegides. " 

D'altra banda, el requeriment de que la proposta es faci al Departament 
competent en matèria de qualitat agroalimentària ja s'ha donat resposta en la 
corresponent al requeriment segon. 

No s'admet l'al·legàció feta. 

Sisena 

Requeriment - sobre el control intern de les entitats de gestió. Per això proposa 
incorporació de nou article en el Títol 5è de l'avantprojecte. 

Resposta: 

El que es demana en aquesta al·legació es va incorporar en el tràmit previ al 
d'informació pública, precisament derivat de les reunions mantingudes amb el 
conjunt de les denominacions d'origen. 

L'avantprojecte ja recull en el seu article 33.2, vàries funcions dels òrgans de 
gestió de la denominació d'origen que fan referència al control intern, com per 
exemple, les lletres b), e), e), f) i p) 

Concretament en l'article 45.3 de l'avantprojecte, es preveu que, en el cas que 
els òrgans de gestió de les denominacions d'origen ho sol·licitin, se'ls podrà 
encarregar l'exercici de les funcions inspectores en matèria de compliment del 
plec de condicions i del reglament. 

En aquest article s'estableixen els requisits a complir per l'òrgan de gestió i la 
supervisió del seu exerci?i per a fer possible una pròrroga de l'encàrrec. 

No s'admet l'al· legació feta. 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Requeriment - sobre la delegació de les tasques de verificació del compliment 
del plec de condicions en 1 o varis organismes de certificació de producte. Per 
això proposa incorporació de nou article en el Títol 5è de l'avantprojecte. 

Resposta: 

Cap inconvenient en incorporar expressament aquesta possibilitat en els articles 
42.1 i 42.2. 

El text dels articles 42.1 i 42.2 queda com s'indica a continuació: 

"42.1 Les funcions de verificació del compliment del plec de condicions dels 
productes emparats per una denominació d'origen protegida o indicació 
geogràfica protegida són exercides per l'autoritat competent o delegades en una 
o més entitats de certificació en els termes previstos per la normativa europea. 
42.2 Si l'autoritat competent del control oficial opta per encarregar aquestes 
funcions a una o més entitats de certificació, aquestes hauran d'estar 
acreditades d'acord amb la norma UNE-EN-ISO/IEC 17065/2012 o norma que la 
substitueixi." 

S'admet l'al·legació feta. 

Vuitena 

Requeriment- sobre les entitats de gestió de les DOP o I GP. 

Resposta: 

Des de la redacció de l'avantprojecte es considera que l'entitat és la denominació 
d'origen protegida, tal i com es defineix en la normativa europea, concretament 
en l'article 93 del Reglament 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 
17 de desembre de 2013. 

Per tant, l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o de la indicació 
geogràfica protegida és el consell regulador, actualment conformat pel 
President/Presidenta, Comissió Rectora i Secretari/secretària, i en ocasions 
també per un director i un gerent. 

No s'admet l'al·legació feta 

243 



t' - - - - •. • 

:. 

·. 

Novena 

Requeriment- reconeixement de les DO, DOQ Priorat i dels Consell Reguladors 
existents en el moment d'entrada en vigor de la llei. Per això proposa 
incorporació de 3 noves disposicions addicionals cinquena, sisena i setena. 

Resposta: 

Es considera innecessari. 

No s'admet l'al·legació feta. 

Desena 

Requeriment - _relatius als termes "vi de paratge", "vi de vinya classificada" o 
"gran vi de vinya classificada". 

Demanen que s'incloguin a la llei com a termes tradicionals dels establerts en 
l'article 120.1 d) i com a indicacions facultatives. 

Resposta: · 

Aquests termes estan actualment en fase de debat en la pròpia denominació 
d'origen i per tant no es considera oportú incorporar-los al redactat de 
l'avantprojecte. 

No s'admet l'al·legació feta . 

Onzena 

Requeriment- sobre la viticultura heroica. 

Demanen que a més del que ja s'indica en l'article 2 on es determina com a 
principi d'actuació "mantenir, i el cultiu de la vinya en zones de muntanya i/o forts 
pendents", s'inclogui una disposició addicional vuitena relativa a la "declaració de 
zones vitícoles d'especial protecció i mesures de suport a la viticultura d'especial 
protecció" 

m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Resposta: 

No és objecte de la llei, i s'ha de regular, si s'escau, en les normatives que 
correspongui. 

No s'admet l'al· legació feta. 

2YS 
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Resposta a les al ·legacions presentades per la FCAC el 04108/17 

Primera 

Requeriment- manca de definició del Vi Novell. (article 3) 

Es proposa: 

Es aquell vi que s'elabora o se selecciona amb el propòsit de comercialitzar-lo a 
partir del mes de novembre de l'any df? la verema. La designació de l'any de 
collita és obligatòria en l'etiquetatge i el 100% del vi ha ~e procedir d'aquella 
verema" 

Resposta: 

Es considera procedent incloure el text proposat en l'article 3.39 de 
l'avantprojecte. 

S'admet l'al·legació feta. 

Segona 

Requeriment - es demana eliminar l'informe favorable de I'INCAVI en 
l'autorització de la pràctica enològica d'augment del grau alcohòlic natural (article 
18). 

Resposta: 

S'ha eliminat de l'article 18.3 de l'avantprojecte (ara 18.2) el tràmit corresponent 
a l'informe favorable tant de I'INCAVI com de la Direcció general competent en 
matèria d'agricultura. 

S'admet l'al·legació feta . 

Tercera 

Requeriment - es demana que les inexactituds o els errors de les anotacions, 
declaracions o comunicacions relatives al raïm realitzades a I'RVC siguin també 
responsabilitat del viticultor. 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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Resposta: 

Es considera que la responsabilitat a la que s'al·lega és compartida entre 
lliuradors i cellers, per tant, es proposa el següent redactat: 

"Els titulars de les explotacions i subsidiàriament, el propietari d'aquestes, són 
responsables de les infraccions relatives a plantacions, replantacions i a 
reposicions de marres o reg. Són les persones lliuradores de collita i les 
persones titulars dels cellers, els responsables de les inexactituds o els errors de 

· les anotacions; declaracions o comunicacions relatives a raïms realitzades al 
RVC". 

S'admet parcialment l'al·legació feta . 

Quarta 

Requeriment - afegir una disposició addicional relativa al foment del teixit 
cooperatiu. 

Resposta: 

No és objecte de la llei, ¡'s'hauria de regular, si s'escau, en les normatives que 
corresponguin. 

No s'admet l'al·legació feta . 
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Resposta a les al·legacions presentades per I'IRTA el8/08/17 

Primera 

Més que al·legació, és una exposició sobre l'aportació de I'IRTA en la recerca i 
transferència tecnològica en viticultura. 

Compartim la importància de l'aportació de I'IRTA i valorem molt positivament la 
col-laboració entre l'INCA VI i I'IRTA, en el marc de l'i2Vi. 

Segona 

Requeriment 1. 

Es proposa afegir " ... amb la col ·laboració de I'IRTA" en el títol VIl del preàmbul, 
quan resumeix les competències de IINCAVI. 

Resposta. 

Aquest paràgraf es centra en les competències de I'INCAVI, sense que això 
signifiqui que no les desenvolupa en col·laboració amb altres òrgans del DARP i 
diverses institucions. 

No s'admet l'al·legació feta. 

Requeriment 2 

Es proposa que I'IRTA intervingui en l'experimentació prèvia a la inclusió d'una 
varietat en el catàleg de varietats de raïm de vinificació de Catalunya. 

Resposta 

Aquesta experimentació és molt concreta i enfocada al seguiment de la varietat 
que es sol ·licita incorporar en el catàleg. Aquesta tasca ja la fa actualment 
I'INCAVI per a la sol·licitud d'inclusió d'una varietat a la llista de Variedades 
Comerciales del MAPAMA, el potencial vitícola de Catalunya i al plec de 
condicions de les DO. 

[I Generalíta1 de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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És important que els operadors tinguin clar que aquest seguiment correspon a 
l'INCA VI. 

No s'admet l'al ·legació feta. 

Requeriment 3. 

Es proposa afegir a l'article 63 e), de funcions de I'INCAVI, en el que fa 
referència a la recerca, experimentació, difusió i anàlisi .. amb la col-laboracíó de 
I'IRTA. 

Resposta 

No es considera procedent incloure la referència a I'IRTA en l'article que detalla 
les funcions de l' INCA VI. 

No s'admet l'al·legació feta . 

Requeriment 4 

Es proposa afegir a l'article 73.1 de foment de la transferència tecnològica, en 
col-laboració amb 1'/RTA.. · · 

Resposta 

S'accepta parcialment l'al·legació. Pel desenvolupament d'aquesta tasca 
l'INCA VI compta amb la col·laboració de I'IRTA i també d'altres entitats 
(universitats, altres centres de recerca, etc.). Si be és cert que en el marc de 
l'i2Vi, la col-laboració amb I'IRTA és la més estratègica i privilegiada, no es 
considera adequat citar només la col·laboració amb aquest institut. Per això es 
proposa el següent redactat: 

L'INCA VI, en col-laboració amb altres entitats o institucions, els òrgans de 
gestió de les denominacions .... 

S'admet parcialment l'al·legació feta. 
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Resposta a les al· legacions presentades per JARC el 08/08/17 

Primera 

Requeriment - Que no disposen del text de l'esborrany del Decret de 
d'ordenació vitícola on part del text de la llei passarà a desenvolupar-se. Sense 
aquest text opinen que el text de la llei i la seva aprovació podria aprovar-se 
d'una forma massa precipitada. 

Resposta: 

El potencial vitícola està regulat per normativa Europea i Estatal, en concret el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea I'OCM dels productes agraris i pel qual es 
deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 
1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, el Reglament Delegat (UE) núm. 2015/560 de 
la Comissió, de 15 de desembre del 2014, pel qual es completa el Reglament 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al règim 
d'autoritzacions per a plantacions de vinya, el Reglament d'Execució (UE) núm. 
2015/561 de la Comissió, de 7 d'abril del 2015, pel qual s'estableixen 
disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa al règim .d'autoritzacions per a plantacions de 
vinya i el RD 772/2017, de 28 de juliol, que regula el potencial vitícola. Així 
doncs, es coneix tota la regulació que afecta al sector. 

La tramitació del Decret de potencial vitícola Català, no podrà aplicar 
consideracions que no estiguin en les lleis europees i estatals, per la qual cosa, 
aquest no ocasionarà grans canvis al que ja està publicat, i en la tramitació 
d'aquest es comptarà amb les consideracions del sector seguint el procediment 
administratiu establert. 

No s'admet l'al·legació feta. 

m Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Segona i Tercera 

Requeriment - que la definició de vinya no recull la realitat de la vinya per no 
recollir-se els accessos i els carrers necessaris per a un bon maneig. (article 
3.40). 

Requeriment - que la definició de parcel.la vitícola ha d'incloure la superfície 
homogènia on es desenvolupa l'activitat vitícola, incloent accessos i carrers 
necessaris per a un bon maneig (article 3.21 ). 

Respostes a segona i tercera: · 

S'accepta parcialment les esmenes modificant les definicions de la següent 
manera: 

Parcel.la vitícola: és la superfície continua de terreny plantada de ceps d'una 
mateixa varietat i any de plantació, amb condicions agronòmiques homogènies i 
subjecte a una gestió tecnicoeconòmica. Podrà estar formada per un o varis 
recintes SIGPAC. 

Vir:1ya: Conjunt de parcel·les vitícoles 

S'admeten parcialment les al·legacions fetes 

Quarta 

Requeriment - en no disposar-se del text del decret que desenvolupi la llei no 
poden garantir que hi constin els principis d'ordenació vitícola que apareixen en 
el text del 'avantprojecte 

Resposta: 

Tot el que està descrit a la Llei en referència a la regulació del potencial vitícola 
és el que està regulat als Reglaments i Reial Decret abans esmentats, i el que 
actualment i des de 1'1 de. gener de l'any 2016 s'està aplicant a Catalunya. 

La tramitació del Decret de potencial vitícola Català, no podrà aplicar 
consideracions que no estiguin en les lleis europees i estatals, per la qual cosa, 
aquest no ocasionarà grans canvis al que ja està publicat, i en la tramitació 
d'aquest es comptarà amb les consideracions del sector seguint el procediment 
administratiu establert. 
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No s'admet l'al·legació feta. 

Cinquena 

Requeriment- cal substituir "normes més estrictes" per "normes més restrictives" . 
(article 19.4) 

Resposta: 

Ens sembla encertada l'al· legació i es redactarà el text de l'article 19.4 en aquest 
sentit. 

S'admet l'al·legació feta. 

Sisena 

Requeriment - proposen redactar en positiu i prèvia autorització expressa el text 
que permet la coexistència en celler per elaborar, emmagatzemar, manipular i 
embotellar vim~ emparats per una DO i altres no emparats (article 21.5) 

Resposta: 

La redacció actual de l'article 21.5 es considera correcte. Cas d'acceptar-se el 
text que es proposa obligaria a una autorització expressa que implicaria un tràmit 
afegit per l'operador i per tant resulta contrari a la simplificació administrativa. 

No s'admet l'al · legació feta. 

Setena 

Requeriment - proposen redactar el text que permet la limitació a la inscripció de 
noves vinyes cas de donar-se excés de raïm o de vi en base a criteris objectius 
(article 22.5) 

Resposta 

Analitzada la vostra esmena i estudiada la opció que es contemplava en aquest 
article, pensem que la limitació que s'hi contemplava no seria compatible amb la 
legislació europea vigent. Les autoritzacions de plantació, que indirectament 
poden limitar el creixement de la superfície vitícola d'una denominació d'origen, 
estan regulades per l'article 5 de l'avantprojecte i per normativa sectorial. 

Per tant, procedim a eliminar l'article 22.5. 

mm 
Generarrtat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Requeriment - demanen que la major puntuació que ha de rebre un vi de f inca 
es quantifiqui, no només indicant que ha de ser superior (article 30.6) 

Resposta: 

Aquesta potestat considerem que serà objecte del text del decret de 
desenvolupament d'aquest avantprojecte de llei. 

No s'admet l'al·legació feta. 

Novena 

Requeriment- demana que la coordinació establerta èn la Disposició Addicional 
Primera impliqui no només la seva efectivitat, sinó també en el seu nombre, 
facilitant que un únic control doni resposta a les necessitats de tots els 
organismes o departaments creguin oportú han de real itzar-se 

Resposta: 

D'acord amb el sentit de l'al ·legació i en treballar per a que així sigui. 

253 
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Resposta a les al-legacions presentades per I'IACSI el 08/08/17 

Primera 

Requeriment- es demana ·pròrroga del termini per a presentar al·legacions. 

Resposta: 

En tractar-se d'una actualització de la llei vigent, no es considera necessari 
prorrogar el període d'exposició pública. Per altra banda, el sector, a través de 
múltiples instàncies (DO, patronals, sindicats, etc.) ha estat àmpliament informat i 
consultat durant varis mesos. 

No s'admet l'a.l·legació feta. 

Segona 

. Requeriment- supressió de l'article 2 g) (cultiu en zones de muntanya ilo forts 
pendents). 

Resposta: 

Es considera que la viticultura de muntanya requereix d'una especial atenció 
com a conseqüència de l'especial dificultat que implica la seva producció. 

No s'admet l'al·legació feta. 

Tercera 

Requeriment- es demana incloure les definicions de: 

a) Vi sense alcohol 
b) Vi de baixa graduació alcohòlica 
e) Vi des alcoholitzat 
d) Productes vínics de baixa graduació alcohòlica 

mm 
Generalrtat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca I Alimentació 
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Resposta: 

a) No és jurídicament admissible aquesta definició ja que un producte per 
sota dels llindars mínims establerts de contingut alcohòlic no es pot 
anomenar vi, 

b) La definició de baixa graduació alcohòlica, sense determinar quin grau per 
sota del qual es consideraria o fins i tot determinant-lo generaria un debat 
estèril i potser impossible de consensuar. 

e) Ídem anterior 
d) Ídem anterior 

De forma genèrica, les defin.icions proposades no determinaríem un producte . 
vitícola nou, en ser la normativa estatal depenent de la normativa europea que 
estableix números c/ausus les categories de productes en la part 11 de l'annex VIl 
del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 
de desembre de 2013. 

No s'admet l'al·legació feta. 

·auarta 

Requeriment- eliminació del text " .. .i altres formes específiques d'elaboració" de 
l'article 3.38 

Resposta: 

S'accepta l'al ·legació 
d'elaboració." 

S'admet l'al·legació feta. 

Cinquena 

s'elimina el text " .. .i · altres formes específiques 

Requeriment - modificació de l'article 5.3 relatiu a la reposició de falles, 
proposant que es doni un tractament diferenciat en el reglament que desenvolupi 
aquest tema a les falles de plantació de la reposició de falles de vinyes velles. 

Resposta: 

El text que es proposa afegir s'ha de tractar en una norma de caràcter 
reglamentari, no en una llei. 
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No s'admet l'al ·legació feta. 

Sisena 

Requeriment - afegir l'informe de I'INCAVI en el procediment d'admissió o 
supressió de varietats admeses (article 10.1) i que en el cas de supressió de 
varietats s'estableixi un període transitori per acceptar-les igual al de la seva 
amortització, o en el seu defecte s'indemnitzi als afectats (article 10.2) 

Resposta: 

ili L'esmena relativa a la proposta de I' INCAVI per incloure o excloure una 
varietat s'entén implícita en el procediment de l'article 9.1 

Q} El tractament de la exclusió d'una varietat del plec de condicions ha de ser 
objecte de debat en seu de la denominació d'origen que adopti la decisió. 
En el text de l'avantprojecte només es considera necessari indicar que cas 
d'excloure la varietat no podrà emparar-se sota aquella denominació 
d'origen el vi que se'n obtingui. 

No s'admet l'al ·legació feta. 

Setena 

Requeriment- supressió de l'article 12.3 

Resposta: 

No s'accepta l'esmena, atès que l'obligació d'incloure en el Registre Oficial 
d'Empreses Proveïdores de Material Vegetal (ROEPMV) als agricultors que es 
produeixin empelts per a la seva pròpia explotació està regulada en el Decret 
131/2012, de 23 d'octubre. Es justifica en motius fitosanitaris, per tal de garantir 
que el material vegetal està exempt de determinades malalties, fonamentalment 
les de quarantena, que es transmeten a partir del material vegetal i que poden 
tenir un abast molt més enllà de la pròpia plantació, amb els risc que això 
pressuposa. 

m Generalitat de Catalunya . 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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La inscripció en el ROEPMV permet tenir localitzats tots els productors i també el 
seus camps de multiplicació, la qual cosa facilita les actuacions a dur a terme en 
cas de necessitat. 

Per a evitar una burocratització excessiva, el Decret 131/2012 estableix que 
aquests productors s'inscriuran sota un règim de comunicació, molt més àgil que 
el règim d'autorització prèvia que han de seguir els proveïdors que 
comercialitzen la seva producció. · 

No s'admet l'al·legació feta. 

Vuitena 

Requeriment- modificació de l'article 13.1 

Resposta: 

No s'accepta l'al·legació, perquè les declaracions de collita que es generen des 
del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) són de les parcel·les vitícoles amb 
destí vinificació inscrites al RVC. El raïm produït fora de Catalunya i que entra als 
cellers catalans cal que s'inclogui en la declaració de collita a presentar davant 
de la comunitat autònoma a on està inscrita la parcel.la. 

No s'admet l'al·legació feta . 

Novena 

Requeriment - demanda de definició de subzona com afegit a l'article 21 

Resposta: 

Ja consta definida com a unitat geogràfica menor a l'article 19.5 

No s'admet l'al·legació feta. 

Desena 

Requeriment - modificació de l'article 42 en .el sentit de que les facultats de 
controls han de poder ser exercides per una empresa externa del Consell 
Regulador. 

251 
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Resposta: 

Ja existeix aquesta possibilitat en la determinació de la delegació de les funcions 
de l'article 42. 

No s'admet l'al·legació feta tenint en compte el raonament fet. 

Onzena 

Requeriment - mutatis mutandi del que estableix l'article 45.3 que també es 
contempli la possibilitat d'exercir les funcions d'inspecció per part de l'òrgan de 
gestió que ho sol·liciti. 

Resposta: 

No es preveu la possibilitat de delegació per altres matèries que no siguin les 
contingudes en el plec de condicions. 

No s'admet l'al·legació feta. 

Dotzena 

Requeriment - multa coercitiva de l'article 49, podrà ser augmentada fins el tant 
del benefici econòmic obtingut. 

Resposta: 

D'acord amb la proposta. S'incorpora e el ·text de l'avantprojecte el text que 
s'indica: 

"La multa coercitiva podrà ser incrementada, cas de verificar-se que 
l'incompliment de la norma suposa un benefici econòmic major que l'import 
d'aquella, fins l'import de la quantia del benefici obtingut." 

S'admet l'al·legació feta. 

Tretzena 

Requeriment - modificació de l'article 53.1 per impedir el transport de cisternes 
de productes vinícoles transformats o most sense identificar l'origen i la 
destinació o la naturalesa exacte del producte. 

mm 
Generalrtat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
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Resposta: 

El fet d'impedir el transport de cisternes de productes vinícoles transformats o 
most sense identificar l'origen i la destinació o la naturalesa exacte del producte 
o de qualsevol altre producte no conforme, es considera inclòs en l'article 4 7 
relatiu a mesures cautelars. 

El règim sancionador contempla aquest tipus d'infracció com greu (52.1.a) . 

No s'admet l'al ·legació feta . 

Catorzena 

Requeriment - que el còmput del període de prescripció i caducitat de les 
infraccions no s'iniciï fins conèixer la infracció i bé sigui denunciada. 

Resposta: 

A més del que estableix l'article 60 de l'avantprojecte, el còmput dels períodes de 
prescripció de les infraccions i de caducitat de les de les sancions s'estableix en 
la normativa sectorial administrativa aplicable. 

No s'admet l'al ·legació feta . 
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