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INFORME JURÍDIC FINAL DE l'AVANTPROJECTE DE LLEI . VITIVINJCOLA DE 
CATALUNYA 

Marc competencial i normatiu 

La regulació objecte d'aquest Decret s'emmarca en la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura, d'acord amb el que estableix l'article 116.1 
a) ib) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atribueix competència exclusiva en matèria 
d'agricultura i qualitat , traçabilitat i condicions dels productes agrícoles i la lluita contra els 
fraus en l'àmbit de la producció i la comercialització agroalim.entàries respectivament, 
respectant la competència de l'Estat previst a l'article 149.1.13 i 16 CE. 

Aquestes competències en matèria d~agricultura assenyalades a l'article 116 EAC, són 
atribuïdes en el sentit que cal donar d'acord amb el concepte de competències exclusives 
que determina l'article 11 O EAC, és a dir " de manera íntegra" i "únicament" que comprèn la 
potestat legislativa, la protestat reglamentària i la funció executiva. 

En l'exercici d'aquesta competència exclusiva, l'apartat primer de l'article 116 EAC, s'ha de 
respectar la competència de l'Estat atribuïda pels articles 149.1.13 i 149.1.16 CE, però 
aquesta circumstància no pot significar que ens trobem davant d'una competència 
compartida, que ja es troben especificades en l'apartat segon d'aquest article i entre les 
compartides no hi ha la regulació ni el desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i el 
sector agroalimentari ni el desenvolupament integral del món rural. 

Així mateix la Generalitat té competències amb matèria de Denominacions indicacions 
geogràfiques i de qualitat, d'acord amb l'article 128 EAC. 

D'altra banda l'article 189 EAC determina la competència exclusiva de la Generalitat en el 
desenvolupament i aplicació del dret de la Unió Europea. 

Així doncs en l'elaboració de l'avantprojecte s'ha tingut en compte el que es determina a la 
normativa europea vigent i en particular el Reglament 1308/2013, del Parlament europeu i del 
Consell , de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercat de la 
política agrària comuna 

Actualment la normativa catalana d'aplicació en matèria vitivinícola estava determinada a la 
llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, que quedarà derogada amb l'aprovació 
d'aquesta llei, i el Decret 474/2004, de 26 de desembre, pel qual es desenvolupa la llei 
15/2002, de 27 de juny, que quedarà parcialment derogat amb l'aprovació de la llei , atès que 
alguns articles seguiran tenint vigència reglamentària ja que segueixen tenint validesa i 
s'adapten al contingut de l'avantprojecte. ' 
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En matèria vitícola no existeix una únic norma catalana que agrupés la matèria, sinó diverses 
normes amb rang jeràrquic reglamentari: 

Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre Vitivinícola, Decret 260/1998, 
de 6 d'octubre, pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels 
productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les 
declaracions de determinades pràctiques en el sector, Ordre ARP/417 /2004, d' 11 de 
novembre, per la qual es regula la presentació de les declaracions de collita, de producció, 
d'existències, i d'origen i destinació de la producció de raïm, Ordre ARP/163/2002, de 3 de 
maig, per la qual es crea la Rèserva de drets de plantació de vinya de Catalunya, Ordre 
AAM/21/2013, de 5 de febrer, per la qual es regula la Reserva de drets de plantació de vinya 
de Catalunya, Ordre de 6 de setembre de 2000, per la qual s'estableixen les normes i els 
procediments de regulació dels potencials de producció vitícola a Catalunya. 

A totes aquestes normes en matèria vitícola cal afegir les dictades per. l'Estat, com són la llei 
de l'Estat 24/2003, de 1o de juliol, de la vinya i altra normativa que la desenvolupa el vi el 
reial Decret 1244/2008, de 18 de juliol, pel qual es regu la el potencial vitícola 

Aquesta dispersió normativa en matèria vitícola fa que un dels objectius de la norma sigui la 
codificació en una única norma de tots els aspectes relacionats amb-l'ordenació de l'activitat 
vitivinícola, encara que això no signifiqui automàticament la derogació d'aquestes normes, 
que tenien en tot cas caràcter reglamentari, malgrat que algunes d'elles siguin contradictòries 
amb la nova normativa europea, però que mantindran encara una vigència fins el moment 
que es desenvolupi reglamentari aquesta llei 

Tramitació de l'expedient 

En la tramitació de l'expedient de la disposició s'han observat els requisits establerts per a 
l'elaboració de disposicions de caràcter general a l'article 36.3 de la llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern 

L'òrgan directiu impulsor de la disposició ha estat l'Institut Català de la Vinya i el VI , de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l'article 30 de la llei 15/2002, de 27 de juny, 
d'ordenació vitivinícola- L'Institut Català d ela Vinya i el Vi és un organisme autònom adscrit al 
departament d'Agricultura m Ramaderia, Pesca i Alimentació, d'acord amb l'article 1.1 .2 del 
Decret 43/2007, de 2 de maig de reestructuració del departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 

Igualment en el projectes han col ·laborat en la seva elaboració la Direcció General 
d'Agricultura i Ramaderia , òrgan competent en matèria de viticultura de conformitat amb 
l'article 25.2 del Decret 43/2007. de 2 de maig i la Direcció general d'Al imentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries , òrgan competent en matèria de la inspecció agroalimentària 
d'acord amb l'article 43.1 del Decret 43/2007, de 2 de maig. 
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L'INCA VI ha elaborat la memòria general del projecte de disposició, que es composa de la 
Justificació de la necessitat de la disposició i adequació als fins que es persegueixen, marc 
normatiu, Relació de disposicions afectades i taula de vigències i derogacions, competència 
de la Generalitat sobre la matèria, Relació motivada de persones i entitats a les quals s'ha 
d'atorgar tràmit d'audiència, i procedència de sotmetre l'expedient a tràmit d'informació 
pública. 

Igualment han elaborat la memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades, que es 
' composa de l'Informe d'impacte pressupostari, informe d'impacte econòmic i social, informe 

d'impacte normatiu i informe d'impacte de gènere. 

Aquest expedient s'ajusta doncs al que disposa l'article 36.3 de la llei 13/2008, de 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern 

El text ha estat sotmès al tràmit d'audiència als sector en data 12 de juliol de 2017 i a 
informació publica per mitjà d'Edicte publicat al DOGC en data 18 de juliol de 2007 i publicat 
al web del departament en data 18 de juliol de 2017. 

En aquests tràmits han presentat escrit d'al ·legacions : Institut del Cava , Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, Associació Vinícola de Catalana, IRTA, DOQ 
Priorat, Federació de Cooperatives agràries de Catalunya, i Institut Agrícola català sant Isidre. 

La unitat promotora ha emès nota valorativa en data 7 de setembre e 2017, contestant a 
aquestes al ·legacions , on les valora , i acceptant o rebutjar-les. Aquesta nota valorativa i les 
al ·legacions figuren incorporades a l'expedient 

L'avantprojecte ha estat sotmès a informe preceptiu de l'Institut Català de les Dones, que l'ha 
emès en data 7 de setembre de 2017, acceptant aquelles que eren de contingut gramatical o 
de llenguatge sexista. 
Per part de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració s'ha emès 
informe de caràcter favorable en data 12 de setembre de 2017, acceptant una recomanació 
efectuada i rebutjat una ebservació sobre algun aspecte del Consell Rector de l'INCA VI 

El text no preveu cap fitxer de dades de caràcter personal ja que actualment ja estan 
previstos els corresponents a viticultura i vinicultura a l'Ordre AAM/222/2013, de 12 de 
setembre, que regula els fitxer de dades de caràcter personal del departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de l'Institut Català de la Vinya i el Vi 

Per tant no procedeix informe de l'Autoritat Catalané! de Protecció de Dades en aquest 
projecte 

El projecte ha estat sotmès a dictamen preceptiu del Consell de Treball Econòmic i Social de 
Catalunya, per raó de la matèria i de conformitat amb l'article 2.1 a) 7/2005, de 8 de juny, del 
Consell de Treball econòmic i Social de Catalunya, el qual l'ha emès en data 16 d'octubre de 
2017. 
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Aquest dictamen, de caràcter favorable fa algunes observacions , que han contribuït a una 
millora del text, només rebutjat algunes que es consideren innecessàries o que poden ser 
contràries a la normativa europea d'aplicació 

Per part de la unitat promotora s'ha elaborat una nota valorativa d'aquest dictamen en data 
25 d'octubre de 2017, que està incorporat a l'expedient. 

I 
r 

Anàlisi del text f 

El text de l'avantprojecte de llei es composa d'una exposició de motius, setanta- tres articles r 
agrupats en vuit Títols, quatre . disposicions addicionals, dues transitòries, una disposició I 
derogatòria, i cinc disposicions finals · 

· El Títol Preliminar anomenat "Disposicions Generals" conté l'objecte de la llei que és 
l'ordenació del sector de la vinya i el vi a Catalunya, àmbit territorial i material que s'ajusta a 
les competències de la Generalitat en aquesta matèria de conformitat amb el que disposen 
els articles 116 1 i 128 EAC. 

D'altra banda, es regula una exhaustiva llista de definicions , necessàries per la comprensió 
del text. La majoria d'aquestes definicions estan extretes dels diferents reglaments europeus 
en vigor i la resta són definicions pròpies que es consideren necessàries per la comprensió 
del text com per exemple celler, cep, explotació vitícola, operador, portaempelt, .productors de 
vi, producte d'origen vínic, vinya, vinyater, o viticultor, i parcel.la vitícola 

El Títol I, dividit en tres capítols es dedica a la viticultura , establint-se els objectius de la llei 
que són tant l'increment de la competitivitat del sector com l'ordenació i establiment d'una 
potencial vitícola sostenible. 

En aquest sentit i en successius articles s'estableix el nou règim establert a la normativa 
europea, en concret al Reglament 1308/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercat de la política agrària 
comuna que ha suposat el canvi de l'anterior sistema de drets de plantació a autoritzacions 
de plantacions de vinya., 

També s'hi fan constar les penalitzacions als productores per plantacions de vinya 
autoritzada amb els barems que detE)rmina la normativa europea 

El capítol 11 d'aquest Títol es dedica a les varietats i al conreu de la vinya, establint-se un 
Catàleg de varietats de raïm per vinificació, que posteriorment s'haurà de complementar amb 
un norma de funcionament d'aquest Catàleg. Igualment es fa esment al material vegetal a 
utilitzar en les plantacions de vinya i es fa referència també a aspectes del conreu de vinya. 
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Finalment es fa referència a les declaracions de collita i d'existències i de producció, en el 
qual es deixa a desenvolupament reglamentari i es fa un reenviament a la normativa europea 
d'aplicació, que pot condicionar aquesta regulació, i es considera preferible la seva regulació 
en norma reglamentària, atès el caràcter canviant de la normativa europea 

El Títol 11 es dedica a la vinicultura, establint-se els seus objectius i regulant-se les pràctiques 
enològiques, que són les que permetin les normes europees, però regulant les condicions en 
què la pràctica enològica d'augment del grau alcohòlic es pot permetre, amb autorització en 
tot cas del departament competent en matèria d viticultura 

El Títol 111 es dedica al Sistema de protecció de les Denomil)acions d'Origen protegides i 
Indicacions Geogràfiques Protegides com a mencions de ·qualitat reconegudes per la 
normativa europea , desenvolupant en aquesta llei aquest sistema i establint que la gestió 
serà a càrrec dels Consell · Reguladors, model que s'ha optat com a mitjà de gestió en 
aquesta matèria a Catalunya, ja que la normativa europea remet als estat membres en 
aquest sentit. S'introdueix també el concepte de plec de condicions com a norma . que regula 
les condicions de cada producte vínic susceptible de ser considerat com a DOPIIGP, seguint 
així l'actual normativa europea i quedant únicament el Reglament de cada DOP/IGP com a 
complement dels plecs de condicions i orientat sobre tot els aspectes interns , organitzatius i 
pressupostaris dels Consell reguladors 

En el capítol 11 es regulen els vins de finca qualificada i vins amb terme tradicional com a 
mencions de més qualitat dins de les denominacions d'origen i els vins amb menció 
tradicional com a forma d'expressió d'alguna productes vínics inclosos en DOP/IGP 

El Capítol 111 es dedica als Consell reguladors, definits com a corporacions de dret públics, 
establint les seves funcions i obligacions, en les qual destaca respecte a l'actual mac legal, la 
supressió de les seves funcions d'inspecció i sandonadores, mesura inspirada en un principi 
d'eficàcia administrativa, malgrat que es preveu que es puguin encarregar, si es vol les 
funcions d'inspecció 

El Títol IV està dedicat al productes vitivinícoles sense denominació d'origen protegida ni 
indicació geogràfica protegida i productes sense denominació d'origen protegida ni indicació 
geogràfica protegida amb dret la menció vi varietal, constant d'un capítol únic 

En aquest títol es regulen aquest productes vitivin ícoles varietal que es poden designar a les 
indicacions , etiquetatges , documents d'acompanyament , documents comercials i altra 
documentació que identifiqui aquest tipus de producte , establint-se els seu règim de controls 
i els procediment de certificació , aprovació i els mètodes per aquest control 

El Títol V " Control oficial" estableix l'Autoritat competent en matèria de compliment del plec 
de condicions de les denominacions d'origen i de les indicacions geogràfiques protegides 
víniques correspondrà a l'Institut Català de la Vinya i el Vi i al Departament competent en 
matèria d'agricultura , per mitjà de la direcció general competent en matèria de viticultura 
com autoritat competent en matèria d'inspecció i control vitícola i de la direcció general 
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competent en matèria de qualitat agroalimentària la d'autoritat competent en matèria 
d'inspecció i control vinícola 

En el capítol 11 d'aquest Títol i quant a la inspecció s'estableixen les funcions de la inspecció 
en l'àmbit vitivinícola i una sèries de previsions quant a mesures cautelars , destinació dels 
productes immobilitzats, i multes coercitives, equiparant-les substancialment-a la llei 14/2003, 
de qualitat agroalimentària 

El Títol VI es dedica al règim sancionador, establint-se el quadre d'infraccions i sancions. 
Quant a les infraccions s'han completat respecte a la llei 15/2002, 27 de juny, d'ordenació 
vitivinícola les corresponents a la viticultura, que no es trobaven incloses en aquesta llei i 
d'acord amb la normativa europea. 

Quant a la competència sancionadora s'estableix que seran únicament les direccions 
generals competents en matèria d'agricultura i de qualitat agroalimentària les que 
respectivament siguin competents quan es tracti d'infraccions en viticultura o en vinicultura 
respectiva ment 

El Títol VIl es dedica a I'INCAVI establint-se les seves funcions, orientades a la promoció del 
sector vitivinícola, la tutela dels Consell reguladors, la promoció de la cultura del vi i 
l'experimentació, reduint-se l'estructura organitzativa. 

El Títol VIII "Foment" es dedica a aspectes relacionats en polítiques a dur a terme ja sigui pel 
departament competent en la matèria, el propi INCAVI o en coHaboració amb altres 
departaments, o realitzant campanyes de foment i formatives. 

Finalment el text de la norma es completa en quatre disposicions addicionals que inclouen el 
fet que els departaments de la Generalitat amb competències sobre la cadena alimentària 
han de coordinar les seves actuacions per garantir la traçabilitat i la seguretat dels productes 
vínics una referència a la participació i la gestió de vins de denominació d'origen protegida en 
àmbit supraautonòmic, de conformitat amb el que determina l'article 128 EAC, en vins 

. ecològics i la supletorietat de la Llei 14/2003, de 12 de juny de qualitat agroalimentària en tot 
allò que no estigui previst en aquesta llei. 

La disposició transitòria es dedica al procediment sancionador, establint-se el seu règim 
transitori i també quant al número de codificació del registre d'embotelladors i envasadors 

La disposició derogatòria estableix les normes afectades que es deroguen totalment com és 
la Llei 15/2007, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, i d'altra banda l'afectació del Decret 
474/2004,de 28 de desembre que també es deroga, mantenint-se algun articles que són els 
especificats a l'avantprojecte 

Finalment les disposicions finals assenyalen l'autorització al Govern per desenvolupar amb 
caràcter reglamentari aquells aspectes que així ho indiqui la llei, que inclou la possibilitat 
d'establir altres mencions de qualitat específiques, la nova denominació del Registre 

Informe juridlc flnal llei vitlvlnícola 26102017doc.doc 26/1 0117 

r 

I 

I 
f-

I 
I 
I I 

t 



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

¡ • ; 

,r· ; .• " ·} ., ; ... : · ·'' ' . . . r. l'lt • ~ .. ' , I I • .. f.- \..:1 ~ .. f .. ·,... :-. • -..1..... 

~. ,, , ~. ~· . ¡ . ~: t"' • I :"""' :'_ I; '' •' .~ • 

- -..... --.. -- .. ~-- ......... __ ,, .. ., 

d'embotelladors i Envasades de vins , l'autorització d'actualització de les quantitats 
corresponents a les sancions contemplades a la llei. 

Finalment s'assenyala l'entrada en vigor de la llei , al cap de dos mesos des d ela publicació 
en el DOGC. 

Conclusió 

El projecte de norma que s'informa es considera jurídicament correcte, adaptant-se a les 
competències estatutàries que té la Generalitat de Catalunya i adaptant-se igualment a la 
normativa en matèria de viticultura com de vinicultura existents a la normativa de la Unió 
europea 

Finalment i des del punt de vista procedimental, l'elaboració del projecte ha seguit fins a 
aquest moment els tràmits previstos a la llei 13/2008, de 5 de noyembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern 

Barcelona, 26 d'octubre de 2017 

Jordi Domènech 
Responsable d'Anàlisi i Coordinació 
de la Normativa 
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