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Informe sobre l'Avantprojecte de llei vitiviníc_ola de Catalunya. 

L'Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic de la Direcció General de Modernització ~ 
Innovació de l'Administració, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, de conform itat amb el 
que preveu l'article 36.b) del Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, emet l'informe següent: 

1. Antecedents 

En data 28 de març de 2014 va tenir entrada a la Secretaria d'Administració .i Funció Pública el text de 
l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya per a ser informat. Aquesta proposta , a nivell 
organitzatiu i d'estructura de I'INCAVI, preveia modificacions que suposaven la reducció dels òrgans 
de Govern de l'INCA VI , però finalment no va co~tinuar la seva tramitació. 

Mitjançant correu electrònic de data 12 de juliol de 2017, l'assessoria jurídica del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet arribar a la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública una nova versió de l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. 

L'expedient de I'Avan~projecte de llei vitivinícola de Catalunya consta a l'aplicació SIGOV amb el 
número d'expedient SIG17ARP0555. 

· 1.1 Contingut essencial de la proposta 

L'objecte d'aquest Avantprojecte de llei 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. 

D'açord amb l'informe jurídic preliminar de l'avantprojecte de Llei vitivinícola de Catalunya, la 
dispersió normativa en aquest àmbit fa que un dels objectius de la norma sigui la codificació en un.a 
única norma de tots els aspectes relacionats amb l'ordenació de l'activitat vitivin ícola, si bé encara es 
mantindran vigents algunes normes existents de caràcter reglamentari fins que el desenvolupament 
de la Llei permeti la seva derogació. 

L'avantprojecte de Llei ordena i regula diversos aspectes, entre els que cal destacar l'estructura de 
I'INCANVI i la modificació de les seves funcions, que són els elements que bàsicament són objecte 
d'aquest informe. 

2. Consideracions generals 

Les característiques essencials que es deriven de la naturalesa jurídica dels organismes autònoms 
administratius, tant pel que fa a l'àmbit funcional en el que es desenvolupen els seus objectius , com 
també. la regulació de la seva estructura orgànica i del personal, .les apropen en gran mesura a les 
que són pròpies de les estructures departamentals. 
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En el cas de I'INCAVI, per les funcions atribuïdes i altres cari'lcterístiques es preveu la seva 
configuració com a organisme autònom de caràcter administratiu, amb autonomia econòmica i 
financera, personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que resta adscrit al departament competent 
en matèria d'agricultura. 

Pel que fa a les funcions, s'incrementen especialment pel que fa al control i supervisió de les entitats 
certificadores, l'exercici de tutela dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides o 
indicacions geogràfiques protegides, promoció del sector vitivinícola ... tal com s'expressa a la 
comparativa de funcio.ns que s'indica a continuació: 

Funcions INCA VI 

Llei 15/2002 

a) Dur a terme les actuacions que, en matèria 
vitivinícola, determini el departament competent 
en matèria d'agricultura. 
b) Exercir les competències en matèria de 
viticultura i d'enologia que corresponen a 
l'Administració de la Generalitat que 
expressament li siguin atribuïdes. 
e) Col· laborar amb els sectors econòmics i socials 
i amb els consumidors en les matèries 
relacionades amb la vinya i el vi. 
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. 
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. 
f) Exercir la competència en matèria sancionadora 
que li atribueix aquesta Llei. 
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. 
h) Vetllar per la traçabilitat dels productes 
vitivinícoles. 
i) Proposar l'autorització, la modificació, la 
suspensió o la revocació dels consells reguladors, 
i emetre informes respecte a aquests 
procediments. 
j) Impartir cursos als consumidors sobre el 
coneixement i el bon ús dels vins, i també 
organitzar cursos d'especialització i de reciclatge 
de tècnics i professionals en matèria de viticultura 
i d'enologia, i col ·laborar amb les universitats i 
altres centres de recerca . 

Avantprojecte de llei 

a) Dur a terme les actuacions que, en matèria 
vitivinícola, determini el departament competent en 
matèria d'agricultura i qualitat agroalimentària. 
b) Exercir les competències en matèria de viticultura i 
enologia que expressament li siguin atribuïdes. 
e) Exercir la competència del control i supervisió de 
les entitats certificadores 
d) Col ·laborar amb els sectors econòmics i socials i 
amb els consumidors en les matèries relacionades 
amb la vinya i el vi. 
e) Realitzar actuacions, com organisme especialitzat 
del departament competent en matèria de viticultura, 
en matèria de recerca, experimentació, difusió i 
anàlisi per a l'orientació i la millora productiva , de 
sostenibilitat mediambiental de la producció vínica, de 
coneixement dels mercats vinícoles i de millora dels 
procediments d'aplicació de la normativa que afecta 
als sector vitivinícola i de la qualitat en matèria de 
viticultura i de l'enologia . 
f) Exercir la tutela dels òrgans de gestió de les 
denominacions d'origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides. 
g) Col·laborar amb els agents que conformen el 
sector vitivinícola, en el coneixement de l'estructura 
econòmica, els mercats vitivinícoles i la cadena de 
valor d'aquest sector.. 
h) Realitzar actuacions com a organisme especialitzat 
del departament competent en matèria d'agricultura, 
quant al control de qualitat fisicoquímic i sensorial, 
mitjançant els laboratoris i el Panel de Tast Oficial de 
Vins de Catalunya, i efectuar les analítiques oficials 
per a les quals estigui autoritzat. 
i) Exercir les competències respecte a la vigilància, el 
control i les certificacions de les denominacions 
d'origen protegides vitivin ícoles, en els termes que 
aquesta Llei determina. 
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k) Actuar com a òrgan de coordinació 
assessorament de les denominacions d'origen 
les indicacions geogràfiques vitivinícoles. 

' .. 

I) Exercir el control de la qualitat dels vins 
emparats per la denominació d'origen. 
m) Les altres que li encomani el departament 
competent en matèria d'agricultura. 
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j) Vetllar per la traçabilitat dels productes vitivinícoles. 
k) Informar sobre el reconeixement, la suspensió o la 
revocació dels òrgans de gestió de les 
denominacions d'origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides. 
I) Emetre informe preceptiu i tramitar l'expedient 
corresponent pel que fa als plecs de condicions de 
les denominacions d'origen protegides, i als 
reglaments de les denominacions d'origen protegides 
i de les seves modificacions. 
m) Impulsar la promoció dels vins de qualitat 
emparats per una denominació d'origen protegida o 
una indicació geogràfica protegida, tant en el mercat 
interior com en els mercats internacionals. 
n) Impartir cursos als consumidors sobre el 
coneixement i el bon ús dels productes vínics, i també 
organitzar cursos d'especialització i de reciclatge de 
tècnics i professionals en matèria de viticultura i 
d'enologia, i col·laborar amb universitats, 
associacions, col·legis professionals i centres de 
recerca. 
o) Actuar com a òrgan de coordinació i 
assessorament de les denominacions d'origen 
protegides i les indicacions geogràfiques protegides 
vitivinícoles. 
p) Promoure el paper de les dones i la igualtat de 
gènere establint estratègies de foment de les 
iniciatives de les dones, la formació i l'assessorament 
específiques en matèria vitivinícola, i en particular en 
connexió amb la gestió econòmica de les 
explotacions agràries. 
q) Les altres que li encomani el departament 
competent en matèria d'agricultura i qualitat 
agroalimentària. 

Pel que fa a l'estructura organitzativa, l'INCA VI s'estructura en els següents òrgans de govern: 
a) El president o presidenta 
b) El Consell Rector 
e) El director o directora 
d) El Consell Assessor 

Pel que fa al president, a diferència d'altres organismes, té funcions que no són habituals en els 
presidents dels organismes públics, però es tracta de funcions que actualment ja estan previstes a 
l'article 32 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, a excepció de la subscripció de 
convenis, que no queda recollida en la nova proposta. · 
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Pel que fa al Consell Rector, l'Avantprojecte de Llei regula la seva composició i funcions i preveu que 
es regeix per la normativa sobre funcionament d'òrgans col·legiats de l'Administració de la 
Generalitat. 

El director o directora de I'INCAVI és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera 
competent en matèria d'agricultura, i se n'estableixen les seves funcions. Si bé a l'Avantprojecte de 
Llei no s'indica expressament, el director o directora de I'INCAVI té la consideració d'alt càrrec, al 
tractar-se de la direcció d'un organisme autònom administratiu i que és nomenat pel Govern. 

• Per part del Departament impulsor es podria valorar la possibilitat que la Direcció no sigui 
considerada com a òrgan de govern i sí com un òrgan de direcció, deixant la consideració 
d'òrgans de govern a la presidència i al Consell Rector. Així mateix, si el Departament 
volgués destacar la diferència entre principal i agent es podria preveure que el director o 
directora tingués veu però no vot al Consell Rector. 

Quant al Consell Assessor, també es configura com a òrgan col ·legiat i es preveu que la seva 
composició i el nomenament dels membres s'han d'establir per reglament, si bé s'ha de garantir que 
en siguin membres els presidents dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides, i el 
conseller o consellera competent en matèria d'agricultura, que n'ha d'exercir la presidència. 

• En aquest cas, a la vista de les seves funcions i composició, recomanem no considerar al 
Consell Assessor com un òrgan de govern de l'INCA VI. 

Finalment, cal indicar que l'Avantprojecte de llei no fa cap referència al personal que tindrà adscrit 
l'INCA VI ni al règim jurídic que li és d'aplicació. Al tractar-se d'un organisme autònom administratiu, el 
personal ha de ser, fonamentalment, funcionari, tal com passa a les estructures departamentals. Si 
escau, serà la Direcció General de Funció Pública la que valorarà aquest extrem 

3. Conclusions 

L'Àrea d'Organització de l'Administració i del Sector Públic de la Secretaria d'Administració i Funció 
Pública informa favorablement l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya, sens perjudici de les 
consideracions formulades en aquest informe, que s'han d'entendre com a recomanacions a valorar 
pel Departament impulsor, i sempre que es disposi de dotació pressupostària per a l'aplicació de 
l'Avantprojecte de llei, o bé l'autorització de l'òrgan competent. 

L'analista d'organització 
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