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Nota~Resposta a les observacions realitzades al dictamen 20· 2017 sobre 
l'Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya emès pel CTESC 

Observació 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. 

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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. 

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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. 

Resposta: s'entén que el redactat és prou clarificador. Es desestima l'observació. 

Observació 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. 

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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 
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agronom1ques homogènies i subjecta a una gestió tecnicoeconòmica. Podrà estar 
formada per un o varis recintes SIGPAC. 

Resposta: s'estima l'observació i es modifica en el següent sentit: "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." 

Observació 6 

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

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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." 

Resposta: la possibilitat d'establir convenis de col·laboració ja consta regu lat a altra 
normativa de caràcter general. Es desestima l'observació. 

Observació 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. -

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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 DOP o 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. 

Resposta: s'estima l'observació. 
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El CTESC recomana afegir a l'article 18.2 l'expressió "la sol·licitud de" abans de 
"l'autorització". 

Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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". 

Resposta: aquesta matèria ja consta regulada a la normativa europea en el sentit 
d'excepcionar l'envasat a la zona de producció. Es desestima l'observació. 

Observació 12 

El CTESC considera que s'hauria de substituir l'article 21.4 pel següent: 'Totes les 
zones han de coincidir en l'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". 

Resposta: la redacció actual d'aquest article deriva de la regulació europea que permet 
la possibilitat que s'hi contempla. Es desestima l'observació. 

Observació 13 

El CTESC recomana afegir el paràgraf següent al final de l'article 21.5: "Els cellers han 
de comunicar als òrgans 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. · 

Resposta: no es considera oportú, per qüestions de simplificació administrativa, afegir 
tràmits al celler, i en tot cas, serà l'òrgan de gestió qui té la potestat de prohibir l'activitat, 
pel cas en que ho consideri si s'elaboren vins no emparats. Es desestima l'observació. 

Observació 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 
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poden encarregar funcions inspectores als òrgans de gestió de la denominació d'origen 
protegida o indicació geogràfica protegida. 
Resposta: s'estima l'observació. 

Observació 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. 

Resposta: la delimitació de la responsabilitat ve donada per les obligacions que la 
normativa present o futura estableixi a cadascun respecte.al RVC, per això entenem que 
no s'ha de modificar el redactat. Es desestima l'observació. 

Observació 16 

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

Resposta: s'estima .l'observació. 

Observació 17 

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

Resposta: no es pot preveure un termini ja que hi ha diferents condicionants que ho 
impossibiliten, com són, la participació ciutadana, el procediment de l'elaboració de la 
norma, consens suficientment ampli del sector vitivinícola, entre d'altres. Es desestima 
l'observació. 

Vilafranca del Penedès, 25 d'octubre de 2017 
r'lf!'Ndo <Sgil¡mMI:t ~Ch$A-I C SINidC< t>ulg 

CPISR-1 C Salvador=~;=.,"':",:'~:.::;;::,:,~"' 
Jloe.i¡)uUdo, ou-oOlrecdO, lltte-Oir«tcf Gen4!ril • .n-Pu!og 

Puig Rodriguez =;::~=ISR-1 CSiMOorf'oA9 ........ 
f..:lw;l017. 10.l 51l:l):)9+01<10' 

Salvador Puig Rodríguez 
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