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DICTAMEN 20/2017 sobre l'Avantprojecte·· de ··Hei··vitivinícola de 
Catalunya. 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 16 d'octubre de 2017, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 20 de setembre de 2017 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya en el qual sol -licitava l'emissió del dictamen de caràcter 
preceptiu, previ a la seva tramitaci, de l'Avantprojecte de llei vitivinícola de 
Catalunya. 

L'Avantprojecte de llei es va acompanyar de la documentació que integra 
l'expedient. · 

La Comissió de Treball de Polítiques Sectorials es va reunir el dia 11 
d'octubre de 2017 i va elaborar la Proposta de dictamen. 

11. CONTINGUT 

L'Avantprojecte de llei consta d'un preàmbul, de setanta-tres articles 
englobats en nou títols, de quatre disposicions addicionals, d'una disposició 
transitòria, d'una disposició derogatòria i de cinc disposicions finals. 

En el preàmbul es descriu el recorregut històric sobre el conreu de la vinya i 
l'elaboració del vi. Es mostren dades sobre el sector vitivinícola i s'expliquen 
els conceptes de diversitat geogràfica i de les denominacions d'origen. 
També es descriu el marc competencial i normatiu en què s'insereix la 
norma, s'expliquen els seus objectius i es fa un resum de la norma. 

El títol preliminar s'anomena "Disposicions generals" i engloba els articles 
de 1'1 al 3. En l'article 1 s'estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la Llei. En 
l'article 2 s'enumeren els principis d'actuació de l'ordenació vitivinícola que 
corresponen a l'Administració. En l'article 3 s'estableixen unes definicions 
de conceptes que s'utilitzen en la norma. 

El títol I, que s'anomena ."Viticultura", es divideix en tres capítols i comprèn 
els articles del 4 al 15. El capítol I s'anomena "Ordenació vitícola" i engloba 
els articles del 4 al 7. En l'article 4 s'estableixen els objectius de l'ordenació 
vitícola . L'article 5 regula les plantacions de vinyes. L'article 6 regula les 
plantacions no autoritzades i l'article 7,. les sancions als productors que 
disposin d'una plantació no autoritzada. El capítol 11 s'anomena "Varietats i 
conreu de la vinya" i engloba els articles del 8 al 13. L'article 8 crea el 
catàleg de varietats de raïm ,.de vinificació de Catalunya. L'article 9 
determina la classificació de varietats de raïm per a vinificació. En l'article 1 O 
es regula la inclusió o la supressió de varietats admeses. L'article 11 regula 
el material vegetal que s'ha d'utilitzar en les plantacions de vinya. L'article 
12 regula el conreu de la vinya. L'article 13 estableix l'obligatorietat de 
presentar les declaracions de collita , d'existències i de producció. El capítol 
111 s'anomena "Registres" i engloba els articles 14 i 15 on es regula el 
Registre Vitivinícola de Catalunya i la targeta vitícola, respectivament. 
---------------------------- 2-Dictamen 
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El títol 11, que s'anomena "Vinicultura", consta d'un capítol i de tres articles. 
En l'article 16 s'estableixen els objectius de l'ordenació vinícola. L'article 17 
estableix que només poden elaborar-se els productes vitivinícoles que 
estiguin autoritzats. L'article 18 regula les pràctiques enològiques. 

El títol 111 s'anomena "Sistema de protecció de l'origen dels vins de qualitat"; 
es divideix en tres capítols i comprèn els articles del 19 ql 37. El capítol I 
s'anomena "Denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques 
protegides" i engloba els articles del 19 al 29. En l'article 19 s'estableixen 
unes disposicions generals. L'article 20 regula el seu règim de protecció. En 
l'article 21 s'estableixen l'àmbit i certes disposicions específiques. L'article 
22 n'estableix la titularitat, l'ús i la gestió. L'article 23 regula el seu 
reconeixement. En els articles 24 i 25 es regula el plec de condicions i la 
seva modificació. En els articles 26, 27 i 28 es regulen el contingut, la 
tramitació i les modificacions del Reglament. L'article 29 regula les 
obligacions dels operadors que operin sota l'empara d'una denominació 
d'origen protegida o una indicació geogràfica protegida. El capítol 11, que 
conté e.ls articles 30 i 31, regula els vins de finca qualificada i els vins amb 
terme tradicional. El capítol 111 s'ànomena "Òrgan de gestió de la 
denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida" i engloba 
els articles del 32 al 37. En l'article 32 es defineixen els òrgans de gestió i 
se'n determina l'estructura i el funcionament. L'article 33 regula les seves 
finalitats i funcions. L'article 34 determina que els òrgans de gestió estan 
sotmesos a auditories. L'article 35 estableix la tutela de I'INCAVI als òrgans 
de gestió. L'article 36 estableix la documentació complementaria que els 
òrgans de gestió han de facilitar a I'INCAVI. En l'article 37 es regula 
l'incompliment de les obligacions dels òrgans de gestió. 

El títol IV s'anomena "Productes vitivinícoles sense denominació d'origen 
protegida ni indicació geogràfica protegida, i productes vitivinícoles sense 
denominació d'origen protegida ni indicació geogràfica protegida amb dret a 
la menció vi varietal". Aquest títol té un únic capítol i comprèn els articles 38 
i 39. En l'article 38 es regulen unes disposicions generals i en l'article 39 
s'estableix el control del compliment de les indicacions de la varietat o 
varietats de raïm de vinificació o de l'any de collita. 

El títol V s'anomena "Control oficial"; es divideix en dos capítols i comprèn 
els articles del 40 al 49. El primer capítol anomenat "control" comprèn els 
articles del 40 al 43. L'article 40 estableix l'autoritat competent per exercir 
els diferents controls. En l'article 41 es regula la verificació del compliment 
del plec de condicions. L'article 42 regula la delegació de les tasques de 
verificació del compliment del plec de condicions . . L'article 4.3 determina les 
obligacions de les entitats de certificació i control. El capítol 11 s'anomena 
"Inspecció" i engloba els articles del44 al49. En l'article 44 s'estableixen les 
obligacions de les persones operadores. En l'article 45 es determina a qui 
correspon la funció inspectora. L'article 46 enumera les funcions. de la 
inspecció. L'article 47 regula les mesures cautelars. En l'article 48 es . 
determina la destinació dels productes sotmesos a immobilització cautelar. 
L'article 49 regula les multes coercitives. 

El títol VI s'anomena "Règim sancionador"; es divideix en dos capítols i 
inclou els articles del 50 al 61. El capítol I s'anomena "Infraccions" i engloba 
els articles del 50 al 56. L'article 50 estableix unes disposicions generals. En 
els articles 51, 52 i 53 es determinen les infraccions lleus, les greus i les 
molts greus, respectivament. L'article 54 regula les infraccions i sancions de 
les entitats de control i certificació. L'article 55 regula la concurrència 
d'infraccions. L'article 56 determina la responsabilitat de les infraccions. El 
capítol 11 s'anomena "Sancions i competència sancionadora" i comprèn els 
articles del 57 al 60. En l'article 57 es determinen les sancions aplicables als 
diferents tipus d'infraccions. L'article 58 gradua les sancions. En l'article 59 
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es determina la competència i el procediment sancionador. L'article · 60"· 
regula la prescripció i la caducitat i en l'article 61 es regulen els 
advertiments. 

El títol VIl s'anomena "L'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)"; es 
'divideix en dos capítols i inclou els articles del 62 al 71. El capítol I, en els 
articles 62 i 63, regula la seva naturalesa funcions. El capítol 11 s'anomena 
"Estructura orgànica bàsica" i comprèn els articles del 64 al 71. En l'article 
64 s'enumeren els òrgans de govern. En l'article 65 es regula la 
Presidència. En els articles 66 i 67 es regula la composició i funcions del 
Consell Rector. L'article 68 determina les funcions de la direcció i l'article 69 
regula el Consell Assessor. L'article 70 determina el règim econòmic i de 
contractació. L'article 71 regula la competència per resoldre els recursos 
administratius que es poden interposar contra l'INCA VI. 

El títol VIII s'anomena "Foment" i inclou els articles 72 i 73, que regulen les 
campanyes de foment del sector de la vinya i el vi i el foment de la 
transferència tecnològica. 

La disposició addièional primera determina l'establiment de protocols de 
coordinació entre organismes i departaments de la Generalitat. 

La disposició addicional segona determina que el vi ecològic s'ha de 
sotmetre a les normes generals aplicables a tot tipus de vins. 

La disposició addicional tercera determina que els vins de producció 
integrada i biodinàmica s'han de sotmetre a les normes generals aplicables 
a tot tipus de vins. 

La disposició addicional quarta estableix la participació de la Generalitat en 
els òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides víniques 
l'àmbit geogràfic de les quals superi els límits de Catalunya. 

La disposició transitòria estableix que els procediments incoats abans de 
l'entrada en vigor de la Llei es tramiten d'acord amb la normativa anterior. 

La disposició derogatòria deroga la Llei 15/2002 i deroga parcialment el 
Decret 4 7 4/2004. 

La disposició final primera autoritza el Govern i el conseller competent en la 
matèria per dictar normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 

La disposició final segona faculta el Govern per actualitzar l'import de les 
sancions establertes en la Llei. 

La disposició final tercera faculta el Govern per regular l'estructura orgànica 
de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. 

La disposició final quarta estableix l'aplicació supletòria de la Llei 14/2003, 
de 13 de juny, de qualitat agroalimentaria. 

La disposició final cinquena regula l'entrada en vigor de la norma. 

111. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera. El CTESC considera que aquesta norma hauria d'haver estat més 
ambiciosa en el seu contingut, atès que s'han produït canvis importants de 
mercat i de producció en la realitat vitivinícola catalana. El CTESC considera 
que s'hauria d'haver cercat un consens més ampli de tots els operadors 

1, ' lt •.. ;.1, ... ·,.: 

.. _, ............ · 

- --------------:-----------:------ 4-Dictamen 



implicats en aquest Avàntprojecte èe llei. També' cdn<sídera què· s'haúrïà" · 
d'haver tingut en compte els ·principis generals·· ·de·---simplifiCàció 
administrativa i reducció de tràmits. 

IV. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT 

1. El CTESC recomana la supressió del paràgraf setzè de l'exposició de 
motius, atès que la norma no regula els productes vínics de baixa 
graduació. 

2. El CTESC constata que en l'exposició de motius, concretament en el 
paràgraf quart de la pàgina 6, indica que la Llei es divideix en un títol 
preliminar i cinc títols; quan realment consta d'un títol preliminar, vuit 
títols, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una 
disposició derogatòria i cinc disposicions finals. 

3. El CTESC recomana modificar la redacció de l'article 1.2 per tal que 
quedi clar quins són els àmbits d'aplicació de la Llei. 

4. En l'article 3.31, el CTESC proposa que s'unifiqui la nomenclatura amb 
relació al C02; en alguna part del text (lletres g, h, i) surt amb el 
nomenclàtor diòxid de carboni i en altres (lletres d, e, f) com a anhídrid 
carbònic. En aquest sentit es proposa que s'unifiqui en diòxid de 
carboni. 

5. Pel que fa a l'article 3.21, el CTESC recomana la redacció següent: 
"Parcel·la vitícola: és la superfície continua de terreny plantada de ceps 
amb els seus accessos, carrers interiors, antares i marges d'una 
mateixa varietat i any de plantació, amb condicions agronòmiques 
homogènies i subjecta a una gestió tecnicoeconòmica. Podrà estar 
formada per un o varis recintes SIGPAC. 

6. El CTESC recomana que a l'article 10.1 s'afegeixi l'expressió "es farà" 
després de "Catàleg". 

7. El CTESC recomana afegir el paràgraf següent a l'article 14.1 :"Per al 
cas de les denominació d'origen de caràcter supra-autonòmic, i a fi i 
efecte de verificar les concordances en declaracions d'existències i de 
producció, s'establiran els convenis automàtics d'intercanvi de dades 
adients amb els registres d'altres comunitats autònomes. A tal efecte, es 
vetllarà per la compatibilitat dels sistemes i criteris adoptats." 

8. El capítol I del títol 11 s'anomena "Objectius i elaboració"; el CTESC 
recomana substituir-lo per "Ordenació vinícola" perquè formalment 
segueixi la mateixa· estructura del capítol I del títol I. 

9. El CTESC recomana afegir el següent text al final de l'apartat 2 de 
l'article 18: "[ ... ]en el cas que no es tracti d'un vi amb DOPo IGP". Cal 
deixar clar que les associacions o organitzacions representatives del 
sector només podran promoure l'autorització de l'augment artificial en el 
cas de vins que no disposin d'un òrgan de gestió. 

10. ELCTESC recomana afegir a l'article 18.2 l'expressió "la sol·licitud de" 
abans de "l'autorització". 

11 . El CTESC recomana que les zones d'embotellament i d'envelliment 
coincideixin amb les de producció i elaboració, excepte per causes 
excepcionals. Per això es considera que a l'article 21.2 s'hauria d'afegir 
"i embotellat" després d"'envelliment". 
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12. El CTESC considera que s'hauria de substituir l'article 21.4 pel següent: 
"Totes les zones han de coincidir en i'extensió geogràfica, tot i que les 
dues darreres poden divergir en el cas que es donin causes justificades, 
que recullin els plecs de condicions de la denominació d'origen i siguin 
permeses per la normativa comunitària". 

13. El CTESC recomana afegir el paràgraf següent al final de l'article 21 .5: 
"Els cellers han de comunicar als òrggns de gestió l'inici previst 
d'aquestes operacions, sens perjudici de ·donar-les per aprovades per 
silenci positiu transcorregut el termini que fixi l'òrgan de gestió. 

14. Pel que fa a l'article 33.2, el CTESC recomana introduir una altra funció: 
"Qualsevol altra que li sigui encomanada per l'Administració", atès que 
en l'article 45.3 s'estableix que es poden encarregar funcions 
inspectores als òrgans de gestió de la denominació d'origen protegida o 
indicació geogràfica protegida. 

15. Pel que fa a l'article 56.3, el CTESC recomana que es delimitin les 
responsabilitats de les persones lliuradores de collita i de les persones 
titulars dels cellers. 

16. Atès que l'article 73 fa referència a la formació, el CTESC recomana 
substituir el tftol "Foment de la transferència tecnològica" pel de 
"Formació i foment de la transferència tecnològica". 

17. El CTESC recomana que la norma incorpori una disposició establint un 
termini màxim per elaboràr i aprovar el decret de desenvolupament de la 
Llei. 

V. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya i sol ·licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 16 de d'octubre de 2017 

El president 
Lluís Franco i Sala 

La secretària executiva 
T eresita ltoiz i Cruells 
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