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El sector de la vinya i el vi té una importància cabdal a Catalunya, tant en la producció de vi 
com en la ·seva elaboració, i és un dels motors de l'economia catalana. · 

Històricament, Catalunya ha estat des de fa segles un país amb tradició de conreu de la vinya 
i d'elaboració de vi. Aquest conreu va ser introduït pel~ grecs a l'àrea de l'Empordà i va ser en 

. l'època romana quan es va comen·çar a desenvolupar un comerç dels vins, principalment a 
l'àrea de Tàrraco i al nord de Bàrcino. 

A parti_r del segle XVIII es va començar a exportar vi, fet que va estimular el conreu a les 
comarques litorals i prelitorals. A finals del segle XIX, però, i per causa de la plaga de la 
fil ·loxera, es va destruir tota la vinya de Catalunya, cosa que va obligar a una· replantació amb 
peus americans, que va comportar una distribució diferent de la superfície plantada, i es van 
perdre hectàrees principalment a les comarques de .Lleida i Tarragona i van augmentar en 
algunes de les de Barcelona I Girona. I 

És en aquesta època, i a conseqüència de la replantació de ceps blancs, que es comença a 
desenvolupar l'elaboració de vi escumós, que adopta el mètode champenoise, l'avui 
anomenat "cava". 

. ~ principis del segle XX sorgeixen les primeres cooperatives vinícoles, com a fórmula 
. : I drgrupament dels viticultors i vinicultors. : . . . . . 

.· .. _ ~a puixança del sector va quedar truncada a conseqüència de la Guerra Civil, i és a partir de 
...._""'"""',..... -- ècada dels seixanta. del segle passat quan el sector va renéixer, amb la introducció de 

noves varietats de raïm ï nous mètodes vinícoles, i es va incorporar la tecnologia i 
· --.....;~~~~-- =-posteriorment l'enologia en el sector. 
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La vinya a Catalunya està molt influenciada per. la diversitat geogràfica i pel clima normalment 
mediterrani, amb estius moderadament calorosos, hiverns freds sense gelades i pluges 
concentrades a la tardor i la primavera, però amb zones de clima continental , fet que influeix 
sobre la diversificació de vins en el territori. Les característiques geogràfiques fan que el 
conreu es concentri bàsicament en les comarques prelitorals i en planes de menys altitud de 
la depressió Central i a la plana d~ l'Empordà. 

Aquesta diversitat geogràfica ha fet possible el · desenvolupament de diferents denominacions 
d'origen, les quals tenen unes característiques geogràfiques i meteorològiques determinades, 
i que actualment ocupen unes 52.000 hectàrees. L'aposta pels vins de qualitat ha es~at des 
de fa dècades una constant en el vi català, que es remun~a a la dècada dels anys trenta del 
segle passat,. quan neixen les Denominacions d'Origen (DO) Alella, Conca de Barberà, 
Penedès, Priorat i Tarragona, fins a les actuals onze Denominacions d'Origen 
Protegides(DOP), a les quals s'ha d'afegir la DOP Cava, que, encara que es tracta d'una 
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denominació amb un àmbit geogràfic que inclou altres comunitats autònomes, concentra la 
major part de la zona de producció i d'elaboració a ca,talunya. 

Per observar la importància del sector vitivinícola en 1\~conomia catalana, es pot dir que l'any· 
2015 es van collir a Catalunya 441.400.000 quilograms de raïm, incloent-hi tànt el que va 
destinat a les DOP com el" vi senl?e denominaçió o ·el. que va a .destil·lació. Prop dé la meitat 
d'aquest raïm va destinat a la producció de cava. 

_Quant als vin~ amb denominació . d'orige¡;~ ; e~ pot observar que el 25% de la producció total 
estatal correspon a vï_ns d'algunes de les DOP ·a territori çatalà, i en canvi hi ha un decalatge 
quant a cons.um d'aque~ts productes, ja que repre~ente11 un 20,8% del total consumit en 
l'àmbit estatal. · · · 

Actualment, i pel que fa a Catalunya, del total del vi consumit una tercera part · procedeix dels 
celle.rs elaboradors ubicats a Catalunya, i ·que elaboren per a alguna de les· onze 
denominacions d'origen protegides catalanes, ï per tant hi ha un marge de millora. Com a 
contrapunt, la producció no destinada al mercat nacional fa possible la comercialització en els 
mercats· de la Unió Europea i a tercE!rS països. 

El sector del vi i most a Catalunya repres.enta el 2,70% del valor de la producció final agrària 
(PFA) l'any 2014, i la indústria vinícola p~Úticipa sobre el total de la indústria agroalimentària 
!l el 5,60 del total de Catalunya. · 

r/a ra banda, el pes d~ les exportacions d'aquests p(oductes vínics suposa l'any 201 ~ 606,3 
ili ns d'eures, que representa un augment del 7, 82~o en relació amb l'any anterior. 

versos són els objectius de la . Llei: en primer lloc; ·un à adaptació de la Llei. 15/2002, de 27 
de juny, d'ordenació vitivinícola a la normativa europea resultant de I'OCM del vi i en 
particular el Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 

Cïe 2013 pel qual es crea l'organització comuna de mercats de productes agraris ifpel quar es . 
deroguen els Reglaments (CEE) núm 922/72, . ( CEE) núm 234/79, (CE) núm 10$7/2001 .i 
(CE). núm 1234/2007. En aquest sentit, cal adaptar la Llei catalana, ja qt,~e l'actual text resulta . 
parcialment contradictori amb aquesta normativa i, d'altra ba.nda, cal un desplegament 
d'aquesta normativa europea. que la complementi a Catalunya. 

' I 

En l'aspecte de la viticultura, la Llei vol donar una cobertura legal en una norma amb rang de 
·-llei de diferents qüestions nò reg1,1lades a la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació 
vitivinícola, com són les autoritzacions de plantacions, replantació i el potencial vitícola entre 

·.d'altres, adaptant-ho a la normativa europea.·· · 

D'altra banda, vi~ta l'aplicació en el temps de la llei 15/20Ó2; de 27 de juny, cal modificar 
alguns aspectes que en aquest transcurs s'ha vist que eren millorables, o s'ha comprovat que 
hi havia buits legals: el règim jurídic dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen 
pr<?tegides o indicacions geogràfiques protegides o el règim sancionador. · 
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Com a· precedent normatiu, · la Llei 15/2002, d~ 2? dè juny, d'ordenaciÓ. ~iti~i~í~~la , va s~r -
elaborada sota la vigència de Reglament (CE) 149~/1999 del Consel_l, de 17 de maig de 
1999, pel qual s'estableix l'organització comuna del m·ercat vitivinícola. 

Aquest Reglament, en vigor .des del primer d'agost de 2000, resultava· obligatori en tots els 
seus elements i era directament apllcablè ·a cada Est~t membre, i dirigia a les seves autoritats 
determinats manaments per assolir una execució . i un compliment més complets dels 
objectius de la política agrària comuna i, en especial, aquells que a:tecten el sector vitivinícola. 
El Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig_ de 1.999, era una manifestació de 
les àmplies competències de la . UE en aquesta matèria i . tenia per objectius evitar la 
superproducció, millorar la competitivitat i controlar i protegir ·la qualitat dels vins europeus, 
regulant els principals aspectes de l'organització comuna del mercat vitivinícola. Seguint els 
passos ders seus antecessors, continuava distingint en dues categories els vins europeus:. els 
vins de qualitat produïts en regions determinades (v.q .p. r~d .) i els vins de taula; establia per a 
cadascun un règi~ jurídic especial i diferenciat, però: els tractava per primera vegada en un 

• únic text legal. Amb aquesta finalitat establia al títol ,VI un sistema de normes comunitàries . 
per disciplinar la producció i el control dels · v.q.p.r.d., al qual haurien d'ajustar-se les 
disposicions específiques dels estats membres. · · 

I. títol VI i el m·ateix. annex del Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig de 
1 99, eren els que determinaven les condicions que haurien de complir els v.q.p.r.d., dins 
d ls quals calia emmarcar els vins que la normativa . catalana anomena ''vins amb 

~~~f:bciénominació d'orfgen" i ''vins amb denomin~ció d'origen qualificada". Segons el seu article 54, 
" 'entendrà per v.q.p.r.d. els vins que compleixin les disposicions d'aquest títol i les 

~:&-<:::l.Ldisposicions comunitàries i nacionals adoptades en aquest aspecte". Aquesta definició,· que 
caixa en la idea de definició que tenim concèquda tradicionalment en ·l'ordenament 

intern, és, però, una fórmula sovint emprada per la nprmativa co'munitària davant la dificultat ' 
que planteja donar definicions en el sentit tradiciona·l conceptualment vàlides per a tots els 
estats de la Unió . 

. Amb ·la finalitat de concretar aquella definició, al llarg del títol VI i de l'annex VI, que· el 
complementa, el Reglament (CE) 1493/.1999 del Conse.ll, de 17 de màig de 1999, estqbli!=lles 
di\erents categories de v.q.p.r.d. (vins tranquils, vins escumosos, vins d'agulla, vins dolços), 
els productes aptes per donar lloc a un V;q.p.r.d. i diverses condiqions que· ha de complir la 
normativa dels estats membrès qi.Je desplegui aquest Reglament. 

El Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig de 1'999, també .va ~er desplegat 
per diversos reglaments que s'ocupaven d'el~ments singulars relacionats amb la política 
vitivinícola qomuna. Entre aquests destacava el Reglament 753/2003, de 5 de setembre, que 
regula· la designació, denominació, presentació i protecció dels productes vitivinícoles, in_cidint 
especialment en els aspectes relatius a l'envasament i l'etiquetatge dels. vins. 

Els objectius, els conceptes i les obligacions qúe per a les· autoritats dels estats membres i 
per al$ productors _establia el Reglament (CE) 1493/1999. del Consell, de 17 de maig de 1999, 
van ser recepcionades i adaptades a · les particularitats de vitivinicultura .catalana per la ja 
esmentada Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació-vitivinícola. 
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No obstant això, en l'àmbit europeu, la situacíó del sector d'aleshores ençà es ·caracteritza 
per la sistemàtica reducció del consum interior i l'espectacular augment de les importacions 

· de ·països tercers, la qua! cosa va portar la LJ~ a posar en qüestió alguns asp.ecte·s de I'OCM. 
_de 1999. ·Elements principals d'aquesta com la. prohibició de noves plantacions o la caqa 
vegada més recurrent destil ·lació d'excedents; que fins i tot ha arribat als v.q.p.r.d, són alguns 
dels que es van posar en qüestió i van impulsar la·UE a establir una nova OCM de vi, que va 

· ser aprovada mitjançant el .Reglament 479/2008 del Consell, de 29 d'abril de 2.008, pel qual 
s'estableix l'organització comuna del mercat vitiviníc.ola, es modifiquen eís Reglaments CE 
1493/1999, 1782/2003; CE 1290/2005 i 3/2008 i . es d~roguen els Reglaments CEE 2392/86 i 
CE 1493/1999. D'altra banda, el · Reglar:nent CE 491/2009 del Consell, de 25 de rnaig de 
2009, que modifica el Reglament (CE) 1234/2007 pei qual es crea una organització comuna· 
de ·mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats .Productes, 
incorpora el contingut del Reglament 479/2008 del Consell, de 29 d'abril de 2008, amb alguna 
adaptació. Aquest .reglament, fruit d~ls treballs iniciats: per la Comissió l'any 2006, es perfilava 
com a resultat d'una política desreguladora i menys intervencionista en alguns aspectes d'un 
sector, el vitivinícola, fortament intervingut t~nt per les autoritats europees com per les dels 

' estats membres. Entre les mesures· que amb aquestà finalitat preveu la nova OCM del vi es 
lanteja precisament suprimir -en pocs anys la proh!ibició de noves plantacions, limitar les 

ajudes a la destil·lació i aixecar les limitacions avui ~stablertes en relació a la designació i 
resentació dels productes i a les pràctiques .enològiques. El nou Reglament UE 1308/2013 
I Parlament Europeu i del Consell , de 17 de desembre de 2013, pel qual es ·crea 

.. 1· · rganització comuna de mercats dels . productes~ agraris i pel qual es deroguen els _· · 
. R gla ments CEE 922/72, CEE 234/79, 1037/2001 i CE 1234/2007, incorpora aquestes !ínies 

actuació. 

· ~el ·que fa a la·p'rotecció de l'origen ·i la qualitat dels v/~s,· et Reglament 479/2008 del Consell, 
· ae 29 d'abril de· 2008, també VÇi canviar sensiblement el marc anterior, basat en els vins 

qualificats procedents d'una regió determinada (v.q.p.r.d.). El nou Reglament 1308/2013 del 
Parlament Euròpeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, incorpora aquests canvis: 

' En primer lloc, la regula~ió europea estableix la .substi!ució del terme v.q.p.r.d. pel de vins 
amb indicació geogràfica (IG), . concepte que engloba·· els vins amb indicació. geogràfica 
protegida (IGP), es a dir, els que fins aleshores ·s'anomenaven vins de taula. amb IG, i els vins 
amb denominació d'origen protegida (DOP), que vindrien a ser els que fins aleshores 
l'Organització comuna de Mercats (OCM) del vi anomenava ·v.q.p.r.d. Aquest esquema 
condueix el vi dins un quadre coherént amb les disposicions · horitzontals de la política de 
qualitat agroalimentària general definida pel Reglame·n~ CE 510/2006 del Consell, de¡ 20 de 
març de 2006, sobre· la protecció de les ind.icacions geogràfiques ¡ de les denominacions 
d'origen dels productes agrícoles i' alimentaris, i amb les n'armes internacionals fruit dels 
acords assolits en.el si de I'OMC, fonamentalment refle_ctits en l'acord ADPIC-TRIPS. 

La mateixa transcendència podem remarcar respecte. al segon element de 'canvi a considerar . 
de la nova OCM del vi pel que fa als actuals v.q.p.r.d: el que afecta l'autoritat competent per 
àl reconeixement de la protecció. clels vins amb indicació geogràfièa, que passarà de mans 
dels estats membres a mans de la Comissió Europea. 
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Tots aquests elements condueixen a la necessitat' d'adaptar alguns aspectes · de la Llei 
15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola ca~alana, ja que si . bé .aquesta continUC;l 
mant_enint la vigència, pel que fa als ·principis que la inspiren, els canvis, en alguns elements 
substancials de la nova OCM del vi respecte a l'O CM vigent en el moment d'aprovar-se la Llei 
catalana, obliguen a modificar els preceptes afectats per aq.uests canvis, centrats 
fonamentalment er¡ els aspectes relatius al potencial vitivinícola, les pràctiques enològiques;. 
la presentació i l'etiquetatge dels vins i la nomenclatura i algun dels preceptes relatius al 
règim jurídic de la protecció de l'origèn i ·1a qualitat d~ls vins. . . . 

. 
En matèria vitícola cal recordar que la Ll~i 15/2002:, de 27 de juny, no reglllava aspectes 
vitícoles malgrat el seu títol. Aquestes qüestions es .troben regulades de forma detallada a· 
normativa comunitària, és a dir, a I'OCM i les disposicions que en despleguen aspectes
concrets. Aquestes normes tenen eficàcia i aplicabilitat directa als ·estCI.tS membres·, ·però 
deixen ICI. concreció d'algunes qüestions en mans de les autoritats dels estats membres i fins i 
tot a_lgun dels seus preceptes . fa una cri.da específica al s~u de.splegament per part 
d'aquestes. 

La Generalitat ha portat a terme aquest desplegament fonamentalment mitjançant normes 
· reglamentàries, com ara l'Ordre de 4 de novemqre de 1999, relativa a les noves plantacions, .· 
· l'Ordre de 6 de set~mbre de 2000, de potencial vitivihícola, i l'Ordre AÀP/193/2002, de 3 de 

maig, per la qual es crea ía Reserva de drets de plantació de vinya de Catalunya. 

A u esta regulació mitjanÇant normes reglamentàries . s'adiu amb el detall i el caràcter tècnic 
· en bona part domina el seu .contingUt. No obstant això, cal tenir en compte les 
ligacions que per als viticultors neixen d'aquesta regulació i la incidència q!Je d'alguna 

~~b~-~- aàlliJera , té aquesta sobre el dret de propietat, ï la llibertat d'empresa requeriria que els 
l elements bàsics d'aquesta. regulació fossin establerts per llei i que fos aquesta la que 

habilités i sol·licités la coHaboració dels reglaments·, especialment si aquests, com en els 
xemples més amunt esmentats, emanen directament del conseller competent. 

Seguint el ·fil del que hem expo$at, les matèries. que cal . incorporar a la Llei 'd'ordenació 
vitivinícola,_ concretant per a .. la viticultura catalana les. previ'sions de la nova OCM del vi, 
contingudes fonamentalment en el Reglament 1308/201 ·3 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, són: 

- La regulació del potencial vitivinícola català. · 
·- La regulació de· les autoritzacions de vinya, especialment tenint en compte el nou 

. enfocament que en aquesta matèria adopta la nova OCM, i les situacions- que planteja la 
normativa europea a partir de 2016. 
- La regulació del registre vitícola. . 
- La regulació de les varietats de vinya de vinificació que es podran plantar, replantar o 
-empeltar a Catalunya. · · 

Al marge d'aquesta necessitat d'adaptació de la normativa yitivinícola a I'OCM del vi donant 
el rang leg·al qu.e els· correspon a algunes qüestions fins ara només establertes de forma · 
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reglamentària, cal dir que. durant els ja· més de deu anys de vigència de Llei catalana s'han 
· posat de manifest algunes situacions en la seva aplicació que requeririen la perfecció d'algun 
dels seus preceptes o la previsió d'algun aspecte inicialment no pr.evist pel que fa al règim 
jurídic dels òrgans de ·gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides, la coexistència entre DOP i IGP en · un mateix territori, : i él règim 
sancionador que estableix la Llei amb relació als seus incompliments per part dels viticultors, 
vinicultors o -comercialitzadórs. · · · 

. . 
Finalment, també cal . tenir present qüe en aquest interval ha estat aprovat la Llei orgànica 
6/2006, de 17 de. juliol de reforma de l'Estatut d'autonpmia dè Catalunyà que, ·pel que fa a les 
competències dè la Generalitat en matèria d'agricultura i de denominacions i indicacions 
geogràfiques i de qualitat, la nova norma institucional de l'autogovern català defineix amb. 
més precisió i obre la porta a la gestió i el control per part de Iq Generalitat de l'actuació ·dels 
òrgans d'una denominac_ió supraautonòmica en rélació als terrenys i les instal·lacio.ns 
situades a Catalunya. Igualment, preveu la participac,ió de la Generalitat en ~ls òrgans qe la· 
denominació i·en l'exercici de llurs facultats de gestió ~ La crida que l'article 128.3 ( EAC) fa a 
la determinació d'aquests aspectes mitjançant ·una llei també fa necessàri~ la seva definició 

n allò q'ue s'·escaigui a les denominacions d'origen vitivinícoles a través de la introducció 
dels corresponents preceptes a la Llei d'ordenació vitivin ícola~ i evitar el buidat qe 
competències autoñòmiques que pot produir-se per la via de I~ supraterritorial itat, ~al com va 
dvertir el Consell Consultiu en el seu dictamen 245, de 22 d'agost de 2003: 

tatutàriament, I~ Generalitat té competènci~s exclusives, respectant el que estableixi l'Estat 
....... ,., n exercici de les competències atribuïdes als articles 149.1.13 i 16 de la Constitució, en la 

regulació i el. desenvolupament de !.'agricultura, així . com en la regulació i l'execució de la 
qualitat dels productés agrícoles d'acord amb l'article 116.1 a) i b). de.l'Estatut d'autonomia. 

tra banda, l'article 128 EAC· atorga competències exclusives a la Generalitat, respectant 
l'article' 149.1.13 de la-Constitució, en matèria de denominacions i indicacions geogràfiques i 
de qualitat. 

La Llei es divideix en un títol preliminar, vuit títols, quatre disposicions addicionals, una 
disposi.<?ió transitòria, una disposició .derogatòria i cinc disposicions finals. En el títol 
preliminar, a .més d'establir l'objecte de la Llei i els principis d'actuació, s'ha considerat 
cpiwenient establir tot un seguit de definiçions, de forma· exhaustiva, nepessàries per a la 
comprensió de.Ja Llei. 

El títol I es dedica a la viticultura, on s,.estableixen les grans línies d'actuació en· aquesta 
matèri¡;¡, com són les autoritzacions de plantacions. Igualment, es .regulen les plantacions no 
autoritzades. i l'obligació de la seva arrencada quan així es consideri. S'estableix així mateix 
una regulació de les varietats amb l'establiment d'un Catàleg de varietats i es dó!la rang legal 
al Registre vitivinícola de·Catalunya com a eina principal juntament amb la targeta vitícola del 
control en aquesta matèria. 
El títol 11 es dedica a la vinicultura, i s'hi estable'ixen els objectius de les polítiques en aquest 
apartat, tendents a millorar la competitivitat del~ vins catalans com a motor de les 
exportacions i fomentant la diversitat i la seva qualitat. Especial menció es fa a l'objectiu 'del 
foment de les activitats complementàries de la vinicultura, com poden ser l'enoturisme, ·i les 
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rutes vinícoles, com a complement d~l turisme. ·Igualment, s'aprofita per -regular _la pràctica 
enològica d'autorització de !:augment artificial del gra~ ·alcohòlic quan es donin circumstàncies 
exçepcionals.' · . ' . : · ·. · · 

El títol 111 regula· el sistéma de protecciq de .l'origen del vins de· qualitàt, tant dels vins 
considerats com a denominacions d'origen protegides com de les indicacions geogràfiques 
protegides, adaptant-ne la regulació a la normativa europea, en la qual es 'dóna primaèia als 
plecs de condicions com a pilar central d'aquests· .distintius de qualitat. Respecte als vins de · 
finca~ s'introdueix una .modificació important en E;ll sentit que els cellers no necèssàriament 
han d'estar a la mateixa finca productora, la qual cosa potenciarà aquests vins · de gran 

·.qualitat, respectant que hauran d'éstar dins de la zona de la denominació d'origen protegida .. 

Es. regulen, així mateb<, els vins sense denominació d'origen protegida .o indicació geogràfica 
protegida, els vins varietals elaborats, envasats, emmagatzemats o .comercialitzats en cellers 
ubicats a Catalunya. Es regulen tamb_é e!s vins de finca i els vins amb terme tradicional. 

. . . 
Igualment, en aquest títol es regulen els . òrgans de gestió de ·les denominacions d'origen 
protegides o indicacions geogràfiques protegides introduint algunes modificacions en el seu 
règim reg\,Jiador respecte a l'actual, com són la· possibilitat, elevada a rang de llei, de 
constituir consòrcis que assumeixin les funcions de cèrtificació i control o les normes que han 

e complir per a l'acreditació com a entitats de certificació i control. · 

--c--;::::~(:b,L títol IV es dedica als productes sense denominació d'origen protegida .ni indicaGió 
\ ·~- :ogràfica protegida, així com aquells que s'àcullen a la nova possibilitat de les mencions 

~-.::;:~··~t-·- · d'anyada o varietat. 
~ 

- ~ I títol V, dedicat al contrpl oficial, estableix l'autoritat competent. Es determina l'INCA VI com 
·'autoritat competent per a la verificació del complimént del plec de condicions de !_es DOP i 
dels · IGP, així. com el departament competent en matèria · d'agricultura i qualitat 
agroalimentària com a autoritat ~ompetent en inspecció i control vitícola i ·vinícola. · 

Per tant, l'autoritat ·cónípetènt per al co~trol oficial, Rer a qualsevol ·dels àmbit inclosos en 
aquest concepte, s'atorga a l'Administració. 

Així m~teix,. s'estableixen les. obligacions de les entitats de certificació i control i . dels 
operadors, així com regula la funció inspectora que s'atribueix a la direcció general competent 
en matèria d'agricuftura i a la direcció · general ·competent en matèria ·de qualitat 
agroalimentària, en funció de si es tracta de viticuitura i vinicultura, respectivament, clarificant 
les competènci!3S en aquesta matèria i centralitzant-ho en aquests òrgans d'acord· amb el 
principi d'eficiència. 

. . . 
Es complementa aquest títol amb una regulació exhaústiva de les mesures cautelars unifjcant 
el règim amb la de la Llei 14/20.03, de 13 de juny, de qÚ'àlitat agro~limentària. . · 
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El títol VI es dedica al règim sancionador. ·Es regula i actualitza el quadre d'infraccions i · 
sancions incorporant-hi les que ho són en matèria de .viticultura, què no estaven previstes en 
la normativa actual en la seva totalitat. : ' . ' 

·' El títol VIl es dedica a .l'Institut Català de la Vinya i el' Vi; centrant les seves competències en 
la promoció dels proçluctes vínics, ·de difusió, promoció i foment del consum moderat i 
responsablè de produc::tes vínics, i d'actuació com a centre de referència en matèria de · 
recerc.a, é?<perimentacio, difusió i anàrisi. de la producció vitícola i vinícola, a més de les · 
funcions · de tutela .de les denominacions d'origen protegides i indicacions geog_ràfiques 
protegides en matèria de certificació. i control. · · 

El títol VIII, dedicat al foment, estableix. els aspectes a tenir en comptè en el foment de la 
cultura del vi i en la transferèncié;l tecnològica. Determina els aspectes concrets . de ·les 
campanyes. de promoció, difusió i informació relatives al sector de la vinya i el vi, i ·de les 
·accions de formació de viticultors i vinicultors. 

Finalment, les disposicions addicionals establèixen una sèrie ~e manaments dirigits . a · 
incrementar l'efectivitat dels controls dels productes vínics, i a un seguit de mèncions als vins 
ecol' gics, de produc~ió integrada o biodinàmica. · 

. . 

· nt a la disposició derogatòria, a més de d~rogar la Llei 1'5/2002, de 27 de juny, · 
d' denació vitivinícola, s;ha optat també per: derogar el Decret 474/2004, de 26 de desembre, 

I qual es. desplega la Llei 15/2002, de 27 .de juny, ·~·ordenació vitivinícola, excepte aquells 
rti .les que del contingut de la llei s'ha considerat q~e no en resultèn afectats o els que es 
e ereixen al règim electoral dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides 
indicacions geogràfiques protegides. · 

. . 
. er tant, aquest;3. llei resulta del tot necessària tal corn s'exposa en els paràgrafs anteriors, i 
elicaç i proporéionada en els seus obje'ctius, proporciona seguretat jurídica als seus 
destinataris i compleix els principis de transparència i eficiència, i el seu contingut respon als 
principis de bona regul'ació. · · · 

Títol preliminar 

Disposicions generals 

Article 1 
Objecte i àmbit 
1.1 L'objecte d'aquesta Llei és ordenar el se.ctor 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. 
1.2 L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és el corresponent a les vinyes destinades a la 
producció de raïm de vinificació plantades a Catalunya, a l'elaboració i comercialització de vi · 
en instaHacions ubicades a Catalunya i al sistema de. protecció de l'origen i qualitat dels vins, 
als operadors vitivinícoles, la inspecció i· el règim ·sancionador en .matèria vitivinícola i a 
determinar les .competències dels. òrgans administratius em aquesta matèria i, finalment, la 
regulació de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. · 
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Article 2 · : 
Principis d'actuació de l'ordenació vitivinfcola 

·L'actuació de l'Administració qe .la Generalitat ha de: 

\., . \ ' •• ¡_ :' • ' ~. ~- I J "' ; ' -: • :"" • • 

a) Afavorir i fom~ntar la qualitat dels vins ·i la competitivitat . del sector vitivinícola de 
Catalunya. . · 
b) Impulsar la modernització de-les explotacions, instal·lacions i serveis de l'àmbit vitivinícola, _ 
fomentar la investigació i ~I desenvolupament tèénic i tecnològic del sector i la formació i la 
qualificació professional de lès ·persones que intervenen en els processos de producció i 
èlaboració: . · . · 
e) Definir els nivells de qualitat . del$ vins de· Catalunya, les ·seves condicions i 
característiques. · · · · 
d) Promocionar i protegir els vins catalans i la seva presència internacional. 
e) Establir un nivell adequat i sostenible del potencial vitícola. . 
f) Protegir els interessos legítims dels productors, a ltres operadors. del sector i els 
consumidors. . 
g) Mar)tenir, incentivar i promoure el cultiu de la vinya en zones qe muntanya i/o forts 
pendents. · _ · 
h) lncentiv_ar ·la rècerca i el desenvolupament del sector vitivin(cola, considerat el pes 
·específic ·en el sector agr~alim.entari català. 

efinicions · 
s efectes d'aquesta Llei i de·les normes que la puguin ·desplegar, s'entén per: 

~ . ~ 1. Celler:· el conjl!nt d'instal·lacions que es dediquen a l'el.aboració ·i l'emmagatzematge de _. 
·- -·~ ductes vitivinícoles. . --

\2. Cep: la soca de la vinya i, per extensió, la planta se:ncera. 
\3. Control oficial: tòta forma de control que efectt.ÏI; l'autoritat competent per verificar el 
compliment de la legislació sectorial. 
4 .. Denominació d'origèn: és un terme tradicional reconegut administrativament ·que serveix 
per designar els vins originaris d'ün àmbit territorial que coincideix, totalment o parcialment, 
amb Catalunya, la qualitat o les característiques dels quals s'aconsegueixen gràcies al medi 
geogràfic i al sistema de producció, amb els seus factors naturals i humans, i !a producció, 

. l'elaboració i l'envelliment dels quals es · duen a terme _a la zona geogràfica delimitada que 
hagi estat objecte .del reco'neix.ement administratiu corresponent. · 
S. Denominació d'origen qualificada: és un terme tradicional reconegut administrativament 
que serveix per designar vins, a la qual tenen dret d'ús perquè així ho han sol·licit_at aquelles 
denominacions ' d'origen .que, a més de compiir els requis·its exigibles a les denominacions _ 
d'origen, compleixen amb criteris.objectius de més exigència dE3 conreu, elaboració, criança; 
embotellament i. comercialització, així com del règim. ~e control i d'obligacions, els ·criteris 
següents: 
a) Que hagin transcorregut, com à mínim, deu anys d'eriçà del seu reconeixement com a 
denominació d'origen. 
b) Que els . productes emparats per .aquestes denpminacions d'origen es comercialitzin 
exclusivament embotellats en els cellers que hi estiguin inscrits, emplaçats en la zona 
gE?ogràfica delimitada. 
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e) Que el seu òrgan de control estableixi i executi un sistema adequat de control , quantitatiu i 
qualitatiu, dels vins protegits, des de la fase de producció fins qi.Je surt[n al mercat, que 
inclogui un control organolèptic i analític, per lots homogenis de volum limitat. 
d) Que en els cellers inscrits solament tingui entrada raïm procedent de vinyes inscrites o vins 
procedents d'altres cellers també inscrits, i. que s'hi elabori exclusivament vi amb dret ·a la 
denominació d'origen qualificada. 
Aquesta menció tradicional s'ha .de reconèixer administrativament' per tenir dret d'ús, d'acord 
amb els procedimeri,ts establerts en la normativa sectorial. 
6. _Einl;lotellador: persona física o jurídica o· agrupació d'aquestes, que realitza o encarrega 
pel seu compte la introducció del producte vitivinícola en envasos d'una capacitat igual o 
infèrior a 60 litres, p.er a la seva venda posterior. . · 
7. Enòlegs: són les persones físiq~es amb la titulació oficial en eno'logia o habilitació per a 
l'exercici de la professió d'enologia realitzada per l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que per 
llur formació o experiència estudien i coneixen les tèçniques del cultiu de la vinya i de 
l'elaboració dels .vins. És el tècnic que pqt tenir les funcions de coordinacjó, ge~tió . i 
supervisió de tots els processos que es realitzen en l'elaboració del vi, inclosa la supervisió · 
de l'e111magatzematge, gestió i conservació. - . · ' · 
8. Entitat qe certificació i control: organisme o entitat independent en la. qual l'aútÒritat 
competent ha delegat les tasq[.!es de verificació dèl complim!3nt del plec de condicions dels · 
~oductes emparat?, siguin amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfiça 

P, otegida o sense. · : · · · 
. xplotació vitícola: unitat tecnicoeconòmica integrada per un conjunt de béns i drets 

or anitzats empresarialment pel seu titular per . a ·l'exercici _ d'una. activitat vitícola, 
pecialment amb finalitats de mercat. _ 

O. Grau alcohòlic volumètric adquirit: el nombre de volums d'alcohol pur, a la temperatura d(3 
·200C, contingu~s en 1 00 volums del producte' considerat, a la temperatura esmentada, 

' · · d'acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea. . · 
'1 1. Grau alcohòlic volumètric en potència: e.l nombre de volums d'alcohol pur, a la 

t.emperatura de 200C, que es poden obtenir per fermentació total dels sucres continguts en 
1 00 volums del producte considerat, a la temperat~;~ ra esmentada, d'acord amb el que 
estableix Iq normativa·de la Unió Europea. · ' 
12. Grau alcohòlic volumètric total: la suma dels graus alcohòlics volumètrics adquirits i en 
potència, d'acord amb el qu~ estableix la normativa de la Unió Europea. 
13. Grau alcohòlic voi!Jmètric natural: el grau alcohòlic volumètric · total del producte 
considerat abans de qualsevol augment artificial de_l grau alcohòlic, d'acord amb el que 
estableix la normativa de la Unió Europea. · · 
14. Lliurador de collità: persona física o jurídica que, d'acord .amb la persona titular de la 
pàrcel·la, ·pot lliurar collita de raïm fresc als cellers, amb destí a vinificació, bé P.erquè ella 
mateixa és titular de la parcel·la o bé perquè disposa d'un c6ntracte de parceria o de . 
masoveria amb qui ho sigui. 
15. Magatzemista: les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, propietàries 
de vi o most, que essent productors, tinguin emmagatzematl? aquests productes, amb 
l'excepció dels consumidors privats i els miri'oristes. . 
16. MC!.rc oe plantació: l'ordenació establerta en la disposició d~ls ceps c;l'una parcel·la 
vitícola, definint-se mitjançant la distància entre les files d'aquests i la distància entre els ceps 
d'una mateixa fila. 
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17. Terme ·tradicional: expressió tradicionalment utilitzà da pels productes previstos a l'article 
92.1 del Reglament (UE) núm~ 1308/2013, del Parlament Europeu i del ConselL de 17 de 
desembre, per indicar: · · 
a) · Que el producte està acollit a una denominació ·d'origen . protegida ·o una indicació 
geogràfica protegida, d'acord amb la n.ormat.iva europea· i de l'~stat membre, 
b) El mètode d'elaboració o envelliment o la qualitat, el colòr, el lloc o l'esdeveniment concret, 
vinculat a la història del producte acollit a una denominació d'origen protegida o una indicació 
geogràfica protegida . . 
18 . . Minorista: Lès persones físiques o jurídiques que es .dediquen a la venda de vi èn petites 
quantitats directament al consumidor; amb excepció de les que utilitzen cellers equipats per a 
l'emmagatzematge i envasat dels vins· en grans quantitats,_ . 
1-9. Most: el pròducte líquid obtingut de raïm· fresc d'una manera natural o mitjançant un · 
procediment físic. 
20. Operador: pèrsona .física o jurídica o· l'agrupació d'aquestes que, en el marc de les seves 
act¡vitats en el sector de la vitivinicultura, . és el responsable de gar;:~.ntir que els seus 

. productes, en totes les seves fas~s anteriors a la comercial ització, compleixen amb el 
contingut del plec de condicions i amb la normativa sectorial d'aplicació a Catalunya. · 
21. Parcel-la vitfcola: és la superfície continua de terreny plantada de ceps amb els seus 

cesses, carrers interiors, anteres i marges d'una mateixa va·rietat i any de plantàció, amb ·. 
e ndicions agronòmiques homogènies, dellmitada.segons les instruccions-tècniques de dibuix 

_ ·- V\ ents, i subjecta a una ·gestió técnicoeconòmica. Podrà estar formada per Lin o varis 
~~+t:::::;-:;L.;·ntes SIG PAC. . . · 

2. Plantació: col·loca.ció definitiva de plançons de vinya o parts de planÇons de vinya, 
-~r2.dl>4-tr--;.em~p.:.:eltats o no, amb vistes a la producció de ràïm o al cultiu de vinyes mare d'empelts. 

2 . lantació no autoritzada: plantació de vinya que nb disposa· de les· corresponents 
autoritzacions administratives. · · · 
24. Plec de condicions: document que recull les nor.mes tècniques d'un producte emparat, 
establint la informació necessària que permet a qualsevol persona física o jurídica la seva 
producció. · 
25. Portaempelt: fracció de sarmen_t arrelat i no empeltat destinat a la s_eva utilització com a 
patró i la finalitat de la qual és proporcionar els òrgans subterranis de la planta. · 
26. Potencial de producció: és el total de producció que es pot obtenir procedent de parcel ·les 
plantades _de viriya amb destinació a la vinificació. Aquesta producció màxima s'expressa en . 
quilogrqms de raïm per hectàrea i per cada varietat. . 
En e_l cas de vinyes inscrites a una denominació d'origen protegida o indicació geogràfica 
protegida, el rendiment màxim autoritzat ha de, constar eri quilograms per heçt~rea i en 
hectolitres per hectàrea en el plec de condicions corresponent. . 
'?,7. Potencié:!-1 vitícola: superfície· de terreny, normalment expressada en hectàrees, destinada 
a la producció de ra:ïm per a vinificació sota la corresponent autorització. 
28. Pràctiques enològiques experimentals: aquelles · pràctiques o tractaments enològics no 
previstos a la normativa comunitària, realitzats en el marc d'un projecte.d'investigació, per un 
període determinat i amb fins experimentals. La intenció és c·onèixer les condicions d'ús de la 
pràctica ènològica i regular-la, si s'escau. · 
29. Productors o elaboradors de vi: les persones físiques o jurídiques, o l'agrupació 

· d'aquestes, que es dediquen a l'elaboració de vi. · 
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30. Productes d'origen vínic: productes obtinguts pe/ diferents processo~ ·a.· partir · del vi o 
d'altres productes . vitivinícoles . que no reunei.xen les condicions fixades per la ·normativa 
europea per ser emparats dins d'una categoria de producte vitivinícola legalment reconegut. 
31 . Producte vitícola: producte obtingut del raïm fresc, trepitjat o no, deshidratat parcialment o 
del most de raïm o del vi, i el producte resultant del qual es troba dins d'una categoria vitícola 
.de_ les reconegudes a la normativa europea, que són les següents: 
a) Vi: aliment obtingut exclusivament per fermentació 'alcohòlica, total o parcial, de ràïm fresc, 
trepitjat o no, o. de most de raïm. · · 
b) Vi nou en procés· de fermentació: product~ que encara no ha finalitzat la fermentació. 

. alcohòlica i que no ha estat separat de les mares. 
e) Vi de licor: vi obtingut a partir de les varietats de Vitis vinífera autoritzades i recomanades, 
a~b. un grau alcohòlic volumètric natural inicial igual ·o superior al 12% vol. És obtingut 
d'acord amb les prescripcions i excepcions previstes :a la normativa europea i les pràctiques 
tradicionals vigents previstes en els seus plecs de coridicioris. 
d) Vi éscumós: vi obtingut per mitjà de· la primera o segona fermentació alcohòlica de. raïm 
fre e, d!3 most 'de raïm o de vi , a partir de les varietats de Vitis . vinífera autoritzades i 
.r emanades. Desprèn .diòxid de carbònic endogen en dissolució i que, conservat en les 

ndicions previstes a la normativa, assoleix una pressió igual o superiòr- a 3 bars. El seu 
/ au alcohòlic volumètric total del vi base no és inferior al 8,5% vol. · 

$' bté d'acord amb les prescripcions establertes a la normativa europea. i les pràctiques· 
tra icionals vigents previstes en els seus plecs de condicions. 
e) i escumós de qualitat: vi obtingut per mitjà de la primera o segon~ fermentació alcohòlica 

_......,.___......,.,..__ raïm fresc, de most de raïm o de vi, .a · partir de varietats de Vitis vinífera autoritzades. 
esprèn diòxid de carbònic endogen en · dissoluciçS i que, conservat. e11 les condicions 

previstes a la no.rmativa, ·assoleix una pressió igual o superior a 3,5 bars. El seu grau 
ohòlic volumètric total del vi base no és inferior al 9% vol. 

$ 'obté d'acord amb les prescripcions establertes a · la nOrmativa europea i les pràctiques 
tradicionals vigents eri els seus plecs de condicions. 
f) Vi escumós aromàtic de qualitat: vi obtingut· únicament a partir de most de ràim. o most de · 
raïm parcialment fermentat procedent de varietats de raïm· autoritzades. Desprèn diòxid de 
carbònic endogen en dissolució que, conservat en les condicions previstes a- la normativa, 
assoleix una pressió igual o superior a 3 bars. El seu grau alcohòlic volumètric tota! ha 
d'ésser iguar o superior al 1 O% vol. i el grau volumètric adquirit ha d'ésser igual o superior al 
6%vol. · · 
g) Vi escumós gasificat: vi obtingut a partir de vins sense d~nominacjó éfo.rigen protegida ó 
indicació geogràfica protegida elaborat~ amb varietats autoritzades que; en dest_apàr l'envàs, 
desprè·n diòxid de carboni procedent totalment o parcialmènt d'una addició d'aquest gas. 
AssOleix una pressió igual o superior a 3 ba.rs. · 
h) Vi d?agulla: producte obtingut a partir de vi, vi nou encara en fermentació, de most de raïm 
o de most de raïm parcialment fermentat, sempre de varietats autoritzades, a condició que 
aquests productes tinguin un ¡;trau alcohòlic volumètric ~otal no inferior al 9% vol. Assoleix una 
pressió que és deguda al diòxid de carboni endogen no inferior a 1 ~ar ni superior a 2,5 bars. 
El grau alcohòlic adquirit és igual o superior al 7% vol.' 
i) Vi d'agulla gasificat: producte obtingut a partir de vi, vi nou encara en fermentació, de most 
de raïm o de most de raïm parcialment fermentat, sempre de varietats autoritzades. Assoleix 
una pressió que és deguda al diòxid de carboni. endo_gen no inferior a 1 bar ni sup'erior a 2,5 

. · 
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bars. El grau alcohòlic adquirit és : ígual o superior al 7% vol. i. el grau volumètric total, · no 
inferior al9%'vol. . 
j) Most de raïm: producte· líquid o.btingut d~ raïm fresc, procedent de varietats autoritzades, de 
forma natural o per mitjà de procediments físics. S'~dmet un grau e.lcohòlic adqu"irit que no 
exceGieixi 1'1% vol. · ' . . · . · 
k) Most de ra\·m parcialment · fermentat: producte pròcedent de la fermentació del most de 
raïm, sempre a partir de varietats autòritzades, i amb un grau alcohòlic adquirit superior a 
1'1% vol. i inferior a les tres cinquenes parts del seu grau alcohòlic volumètric tqtal. 

. I) Most de raïm parcialment fermentat procedent de raïm pansificat: producte procedent de la 
· fermentació parcial del most de raïm obtingut a· partir de raïm ·pansificat, sempre a partir de 
· vari.etats autoritzades amb un contingut total c;le sucres abans de la fermentació ·de 272 grams 
litre ·com a mínim i amb un g"rau arcohòl"ic natural adquirit no inferior a·l 8% vol. · · 
m) Mòst de raïm concentrat: most de raïm de varietats au~oritzade's, sense caramel·litzar, 
obtingut per deshidratació parcial del most de raïm, efectuat per·qualsevol mètode ·autoritzat, 

. excepte el foc d!recte. El grau alcohòliè adquirit és ·igual o inferior a 1'1 %vol. 
n) Most de raïm concentrat rectificat: és el producte líquid o sòlid sense caramel·litzar, 
d'acord amb la regulació europea. . 
El grau alcohòlic adquirit ha de ser igual o inferior a 1'1% vol. 
o) Vi de raïm pànsificat: producte elaborat sense augment artificial del grau alcohòlic natural, 
a partir de ràim de varieÚ:lts autoritzades, assecat al · sol o a l'ombra, per a la seva 
deshidratació parcial. El seu grau . alcohòlic total és igual o superior al 16% vol., i el ·grau · 
alcohòlic volu~ètric ad_quirit; igual o superior al 9% ~ol. Pel que fa al grau alcohòlic natural, · 
aquest ha de ser igual o superior al 16% vol. o ha èle tenir un contingut· en sucres de 272 

rams per litre. . . 
p Vi de raïm · sobremadurat: producte ' elaborat a partir de varietats autoritzades, sense 

~~~-t-t~·gment del grau alcohòlic natural, que ha de ser superior al 15%. Pel que fa al grau 
lcohòlic total, -aquest ha de ser igual O superior al 15% vol. ¡·un grau alcohòlic adquirit igual o 

superior al 12% vol. 
€1)-V.Jnagre de vi: vinagre obtingut exclusivament per la fermentació acètica del vi, amb una 
cidesa total expressada en àcid acètic igual o· superior a 60 grams per litre. 

r) Raïm: el fruit del cep, emprat en la vinifiçació. . 
32. Productes vitícoles sènse denominació geogràfica protegida ni .indicació geogràfica 
protegida: productes vitícoles establerts als punts 1 al· 9, 15 i 16 de la part u· de l 'ann~x VIl del" 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i 
no emparats· per una DOP o I GP, que han estat elaborats, · envasats, emmagatzemats o 
comercialitzats en cellers ubicats a Catalunya. En cas d'utilitzar la indicació de varietat o 
anyada, aquests productes hauran d'estar sotmesos a un ·procediment de· certificació i 
control. · 
33. Varietat de • .raïm de vinificació: varietat de vinya conreada, de manera· habitual, per a la 
producció de raïm destinada a l'elabòració Gle productes vitícoles. . . 
34. Varietat experimental: varietat de raïm de l 'esp~cie Vitis vinífera o dels seus creuaments 

· amb altres espècies del gènere Vitis, no inclosa al Registre dé varietats comercials ·ni 
classificada com a varietat autoritzada per a la vinificació en el Catàleg de varietats de raïm 
de Vinificació de Catalunya. 

.... 
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L'ú~ experimental té per objecte l'estudi i, si escau, el registre i la classificació de la varietat al 
G_atàleg i la inscripció al Registre de varietats comercials, d'acord amb· els proc~diments 
establerts, de la varietat de raïm com a autoritzada per a la vinificació. . 
35. Vi ecològic; aquell que s'hagi .obtingut, en totes· les ·etapes de la seva producció, 
preparació i distribució, d'acord a mètodes conformes a les · norm~s establertes · per la 
reglameritaci~ comunitària europea vigent en la niatèria i, si esèau, per l'establerta per la 
G~neralitat de .Catalunya . 

. 36. · Vi de finca qualificada:· és aquell' vi que, dins d'una denominació d'origen protegida i 
produït en un territori determinat d'una extensió .inferior a la del terme municipa,l, té · 
característiques pròpies · i s'obté per un procés d'elaboració en celler que assegura la ·qualitat 

. del raïm èn la vinificaCió, mitjanç.ant una traçabilitat específica, d'on resulten vins amb 
característiques qualitatives especials. . · 
El nom del vi· de finca qualificada . e~tà notòriament lligat a les vinyes de les quals s'obtenen 
els 'Seus vins, i queda proh.ibit.el seu ·ús per a la designació d'altres productes vitivinícoles. El 
titul~r de les vinyes i el celler ha de coincidir, o bé, ha d'acreditar-se una relacíó contractual 
entre el titular del celler i el· de la vinya mínima de 1 O anys. 
37. Vi de producció integrada: aquell que, elaborat amb raïm de producció integrada, 
compleix amb les prescripcions .relatives al seu règim específic d'acord amb la normativa de 
producció integrada establerta per la Generalitat de Catalunya. 
38. Vi de producció biodinàmica: aquells que són elaborats d'acord amb les prescripcions 

pecífiques reconegudes. 
__ ......,..__.,.,9. Vi novell: el vi que s~elabora amb el· propòsit de comercialitzar-lo a partir del mes de 

~embre de l'any de cada verema. La designació de l'any de la collita és obligatòria en 
I eti uetatge i el 1 00% del vi ha de procedir d'aquella verema. · 

O. · inificació: el conjunt de les operacions ï els processos d'el~boració del vi que es donen 
. b s de la seva comercialització. 

~-N-"'N.. . Vinya: Conjunt de parcel·les vitícoles. . · . 
. Parcel.la vitícola ·d'autoconsum: parcel.la vitícola la producció- de la qual (raïm o vi) es 

_ destina exclusivament a l'autoconsum i que, per tant, no té finalitats comercials, d'acord amb 
que s'estableix a la normativa europea. . . 

43. Parcel.la vitícola experimental: parcel·la vitícola plantada amb ceps de ·l'espècie Vitis 
vinífera o de creuament entre aquesta espècie i altres del gènere Vitis, conreats amb ús i 
destí experimentals, d'acord amb les restriccions i els procediments continguts a la normativa 
sectorial. El raïm produït en aquestes parcel·les vitícoles, així com els productes ·vinícoles 
obtinguts, rio es poden comercialitzar. 
44. Viticultor/a o titular de la parcel·la vitícola: persona física o jurídica dedicada al conreu de 
la ·. vinya, que exerceix l'activitat. agrària organitzant els béns i els drets Integrants de 
l'explotació amq criteris empresarials i assumint els riscos i les responsabilitats civil, · social, 
fiscal i sanitària derivats de la gestió ·de l'explotació, amb independència de qui tingui la 
propietat dels elements. . . 
45.Viticultors/es elaboradors/es: les persones físiques o jurídiques titulars de les explotacions 
agràries dedicades al conreu de la vinya i que al mateix .temps elaboren totalment o 
parcialment llurs produccions de raïm per a· vinificació, que exerceixen la seva activitat 
organit;zant els béns i drets integrants de l'exp.lotació amb criteris empresarials i assumint els 
ri.scos i responsabilitats derivats de l'explotació, amb independència que tinguin la propietat 
dels elements. · 
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Títòl1 
·Viticultura 

Capítol1 . 
·Objectius i elaboració 

Article 4 . 
Objectius de l'ordenació vitícola 
Els objectius de l'orderiaçió vitícola són: 

t· · ,, : ·:- "'' :t:. 

\ a) L'increment de ra competitivitat i de ·la rendibilitat del sector vitícola. 

\, I t ~. ';· 1" .' 

b) La modernització, el desenvolupament i la innovacic:) de les explotacions vitícoles. 
e) L'estabHment d'un potencial vitícola sostenible a Catalunya l"la seva producció màxima, en 
el marc de la quaHtat. · · 
d) La coHaboració en la formàció i la qualificació professional deis viticultors . 

. Article 5 
Pla.ntacions de viny'es . 
5.1 La plantació de vinya ha de reaHtzar-se a l'empara d'una autorització de plantació emesa 
amb caràcter previ pel_ departament competent en matèria d'agricultura. 
5.2 Per norma· de caràcter reglamentari, s'ha d'establir: 
a) el procediment de les autoritzacions de plantació dè vinya; 
b) els períodes de concessió de les autoritzacions ·de plantació de vinya; 
e) les exempcions de J'aplicació del règim d'autoritzacions. . 
5.3 La reposició de falles ·no tindrà la consideració de plantació i es regularà per norma de 
caràcter reglamentari. 
5.4 El departament competent en matèria d'agricuitura podrà concedir autoritzacions per a 
efectuar replantacions avançades de ~inya, consideraqes com a tal aquelles que es plantèn 
amb el compromís del viticultor d'arrencar a posteriori una altra vinya de la seva explotació.· 
La concessió d'una autorització de replantació avançada estarà supeditada a l'obligació de 
constituir una garantia que acompanyarà el compromís d'arrencada. Aquest procediment 
s'establirà per norma de caràcter reglamentari. . · · 

Article 6 
Plantacions no autoritzades 

. 6 .. 1 Les superfícies de vinya pl~ntades sense autorització administrativa es consideren 
~¡;;:::..~~-plantacions no autoritf:ades i han d'ésser arrencades pel titular de l'explotació vitícola. 

6.2 El departament competent en matèria d'agricultura, mitjançant resolució i prèvia tramitació 
del corresponent expedient administratiu, amb prèvia audiència a l'interessat per un termini 
de deu dies hàbils, ha de notificar a la persona interessada l'oblïgació d'arrencar la vinya. 6.3 · 
Les replantacions ·avançades que no s'acompanyin de l'execució de l'arrencada compromesa 
en el termini establert passaran a ser considerades plantacions no autoritzades. 

Article 7 
Penalitzacions 
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7.1 El departament competent en matèria d'agricultur¡::t imposarà penalitzacions -econòmiques 
als productors que disposin d'una plantació no autoritzada. L'import · mínim d'aquestes 
penalitzacions serà de: : 
a) 6.000 euros per hectàrea, si el productor arrenca la totalitat de la plantació no autoritzada 
en el terr:nini de quatre mesos a partir de là. data de notificació de la irregularitat; 
b) 12.000. !=!U ros per hectàrea; si el productor arrenca la totalitat de la plantació no autoritzada 
durant el primer any següen~ a l'expiració del període de quatre mesos; . 
e) 20.000 euros per hectàrea, ;:;i el productor arrenca la totalitat de la plantació no autoritzada 
després del primer any següent a l'expiració del període de ·quatre mesos.· 
7 .. 2 L'administració ha de garantir l'arrencada en el període de dos anys i quatre mesos a 
partir de la data dè la notificació çfe la irregularitat. En aquest cas, els costos de l'arrencada · 
s'afegir~m a ·Ja sanció aplicable. -

Capítol2 
Varietats i conreu de la vinya 

· Article 8 
Catàleg de varietats de raïm de vinificació de Catalunya 
8.1 Es crea el C.atàleg de varietats de raïm de vinificació de Catalunya, que ha de contenir les 
varietats de raïm admeses per vinificar a Catalunya vins amb denominació d'origen protegida, 
vins am.b indicació geogràfica protegida, i vins sense indicació geogrà_fica, així com les . 
va ietats de·portaempelts. · 
8. Les varietats de raïm a què fa referència l'apartat anterior han de ser inscrites· prèviament 

~--~ · egistre de varietats comercials. · _ 
~""""--1'<'3 er norma de caràcter reglai:nentarï s'ha d'establir el funcionament i l'organització del 

età g. · · 

~~. rtic · 9 
.-:~la sificaCió de varietats de raïm per a vinificació · 

9. " Correspon a l'Institut Català de la Vinya i el Vi realitzar l'experimentació per avaluar 
~::u.-.-"1 aptitud de la varietat de raïm a incloure al Çatàleg dè 'varietats· i promqure, si s'escau, la 

" t cripció al Registre de Varietats· Comercials. . · 
9.2 I procediment per realitzar l'experimentació è:le la varietat o varietats de raïm de Ies quals 
es tingui Interès en inscriUre i classificar per a la seva destinació a la vinificació, s'ha d'establir 
per norma de caràcter reglamentari. · · 
9.3 Qualsevol persona física o' jurídica o agr~:~pació d'aquestes que tinguin vinculació amb el 
sector de ·la vitivinicultura, pot sol·licitar l'experimentació de varietats per a la seva inscripció i 
classificació com a raïm de vinificació, prèvla.justificació tècnica del seu interès. 

Article 10 
Inclusió o supressió de varietats admeses . . . 
10.1 La inclusió o supressió de varietats en el Çatàleg es farà per mitjà de Resolució c;lel 
conseller competent en matèria d'agricultura. . · 
1 o·.2 En ei supòsit que se suprimeixi en el plec de condicions d'u ria denominació' d'origen 
protegida o indicació geogràfica protegida una varietat admesa, la producció resultant no pot 
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ser . emparada per la · denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida 
. correspon·ent. 

Article 11 
Material vegetal 
11 .1 El material vegetal que s'utilitzi en les ·plantacions de vinya ha de procedir de · vivers ._ 
legalment establerts. Han d'emprar-se portaempelts catalogq.ts com a recomanats i procedir 
de vinyes americanes o dels seus creuaments. 11.2 Quant a les. restriccions d'entrada de 

. material veg·etal de la Unió Europea o de tercers· ~aïsos, la seva regulació es reg~ix per la . 
normativa sectorial d'aplicació.' · 

Article 12· 
· Conreu de la vinya 

12.1 Queden prohibides là plantació, la substitució d~ ceps morts, l'empelt sobre el terreny i 
el sobreempelt de varietàts de ·vinya que no· constin en la classificació de varietats de vinya 
autoritzades. Aquestes restriccions no són aplicables a les vinyes utiiitzades en recerca i 
experimentació científiques, ni a les vinyes d'autoconsum: . 

1 12.2 El material vegetal utilitzat en les plantacions ·i els reempelts, ha de ser preferentment 
ertificat, o bé, també pot ser material estàndard, Conformitas Agraria Comunitatis (CAC). 

Aquest material s'ha d'adquirir a un planterista registrat al Registre Oficial d'Empreses 
Proveïdores de Material Vegetal (ROEMPV). · . 
12.3 Excepçionalment, si el vitic!Jitor utilitza empelts provinents de la pròpia explotació, cal : 

e estigui inscrit també en aquest Registre, a la Subsecció d'empreses productores de .. 
a erial vegetal amb destinació a léi pròpia expldta'ció, . i complir amb les obligacions qúe 
r sponguln establertes a la normativa. .' · · 

Excepcionalment, es pot autoritzar la producció de material de multiplicació vegetativa 
:::::t~r---wn:~vinya reservat exclusivament per a l'exportació a països tercers sempre que s'efectuï un 

co tro! adequat de la producció de planta-empelt amb viníferes produïdes en un-altre Estat 
· embre. de la Unió Europea. · 

~~~ 

eclaració de collita i declaracions d'existències i de producció 
13.1 Estan obligats a presentar les . declaracions. de producció i . existènçies davant el 
departament competent en matèria d'agricUltura, els productors ·i els magatzemistes de vi, 
amb les excepcions que es determinen en la normativa europea d'aplicació. · · . 
13.2 Des del Registre Vi,tivinícola de Catalunya es generen de manera · automàtica les 
declaracions de collita, davant del departament competent en matèria d'agricultura, d'aquelles 
persones lliuradores de collita, amb destí a la vinificació. Aqüestes declaracions es generen a· 
partir de les pesades de raïm incorporades pels cellers al Registre Vitiyinícola de Catalunya. 
13.3 Només hauran d'elaborar una declaració de collita i entregar-la al departament 
competent en matèria d'agricultura aquelles persones lliuradores de collita, que, tenint tota o 
la major part de l'explotació a Catalunya, entregu.in la totalitat o part de la '\'lerema a cellers de 
fora de Catalunya. 

Capítol3 
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Article 14 
· Registre vitivinícola de Catalunya 
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14.1 Les parceHes de vinya que es conreen a Catal~nya han d'estar inscrites en el Registre 
vitivinícola de Cat~lunya. . 
Els viticultors estan obligats a declarar i a facilita'r la informació requerida per a la seva 
inscripció. , 
14.? Qualsevol modificació en les dé;des incloses en el Registre vitivinícola de Catalunya 
referent a _les · dades administratives e> a les característiques agronòmiques ha de ser 
comunicada pel viticultor al departament competent en matèria d'agricultura. 
14.3 En el Registre vitivinícola han de constar les plantacions de vinya no autqritzades, sense 

·perjudici de les actuacions administratives que se'n derivin. 
14.4 L'estructura i la informació que ha de constar en aquest Registre i la seva forma 
d'inscripció, J actualització i accés s'estableixen en una norma de car~cter reglamentari. 

Article 15 
Targeta vitícola 
15.1 La targeta vitícola és el document virtual identificat per un codi numèric associat .a una 
persona, sigui física o jurídica, a la qual acredita davant del celler per a poder fer entrega de 
·raïm, ~mb destinació ·a vinificació, procedent de parcel·les que figuren inscrites al R~gistre 
vitivinícolàde Cat~lunya. . 

.A>-c:---::1_'"'.2 L'ús de la targeta vitícola és obligatori per a totes ·les persones físiques o jurídiqúes 
·t I sr/o lliuradores de collita de parcel·les vitícoles en producció, per efectuar les entregues 

d ra m als cellers elaboradors amp seu a Catalunya. · . 
. 3 . a targeta vitícola relaciona el lliurador de collita amb el ~eu potencial de producció 

sso iat d'acord amb la superfície inscrita en el Registre Vitivinícola de Catalunya, tenint en 
ideració el percentatge de lliurament associat a cada parcel·la vitícola i, en cas. de 

. ir amb destinació a una denominació d'origen protegida ·o a. una indicació geogràfica 
-----~~ rotegida, els rendiments màxims per varietat' fixats pels corresponents òrgans de gestió de 

'es..d.ênominacions d'origen p-rotegides o indicacions .geogràfiques protegides. · 
15.4 Ets cellers ·no poden admetre l'entrada de raïm en les seves instal·lacions procedent 
d'un· lliurador de collita que no disposi de la targeta vitícola de la campanya en curs. 

Títol2 
Vinicultura 

Capítol1 
Objectius i elaboració 

Article 16 

. . 

Objectius de l'ordenació viriícoia 
En matèria d'ordenació de la vinicultura, els objectius són: 
a) Millorar la competitivitat dels productes vínics de Catalunya. 
b) Fomentar la diversitat i la qualitat dels productes vínics de Catalunya. 
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e) Vetllar per la seguretat i' la qualitat agroalimentària en totes les fases tant d'elaboració com 
de comercialització. . . · · 
d). fomentar la presencia internacional' dels vins de Catalunya. 
e) Divulgar la cultwa dels v!ns. 
f) Fomentar a_ctivitats complementàries a 1a vitivinicultura. 
g) Augmentar el nivell de formació del sector. 

Article 17 
Elaboració . 
Nom~s poden elaborar-se a Catalunya els productès. vitivinícoles que estiguin autoritzats per 
la normativa sectorial tant euròpeç¡ com estatal o catalana. · · 

Article 18 
Pràctiques· enològiques 
18.1 El departament competent en matèria . de qualitat agroalimentària pot autoritzar 
l'au_gment artificial de la graduació alcohòlica natural ·en una campanya de verema 
determinada, delimitant la zona i els tipus de raïm, most o vi determinats, sempre que es 
donin condicions meteorològiques desfavorables, d'acord amb els termes que estableix la · 
normativa sectorial vigent. · · · 
En aquesta autorització, ··s'hi han d'incloure· els- mètodes d'augment . que expressament 
s'accepten, en el marc de la normativa europea. . 

,. 18.2 La sol·licitud de l'autorització de l'augment artificial ha de ser promogut en tot cas per 
l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protègida o indicaciq geogràfica protegida 
corresponent, o per una ·associació o organització representativa del sector pel cas en que nó 

___ ... s tracti d'un vi emparat per una DOP o IGP. 

a de protecció de l'origen dels víns de qualitat 

inacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides 

~~~~~.e...19...-
osicions generals 

A efectes d'aqUesta Llei ,. s'entén per denominació d'origen protegida o indicació 
· geo àfica .protegida el nivell de protecció · dels productes originar:is d'un àmbit territorial que 

coin deix totalment o parcialment amb Catalunya. La ·seva qualitat i les seves 
· característiques s'aconsegueixen pel vincle existent entre la zona geogràfica delimitada i 

reconeguda administrativament, les varietats de raïm de vinificació i els factors humans i 
naturals que s'apliquen a la producció, l'elaboració i l'envelliment dels productes vitivinícoles 
empara~s, d'acord amb er contingut del _seu plec de condicions. Ets productes vitivinícoles 

·emparats per una denominació d'origen protegida o indicació geo9ràfica protegida són els 
recollits als punts 1, 3 a 6, 8, 9, 11,15 i 16 de la part 11 de l'annex VIl del Reglament UE 
1308/2013 de Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre. . , 
19.2 Específicament els productes emp.;:lrats per una denominació d'origen protegi~a han de 
complir com a mínim, les condicions següents: 
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a) Que s'hagin eJaborat amb raïm de l1espècie Vitis ·vinífera procedent" ~~cÍusivament ·de la 
· zona geogràfica .de la DOP a la qual pertany. . . . . 
· b) Que s'hagin elaborat en la zona geogràfica acollida a la DOPa la qual pertany. 

19.3 Pel que fa a les especificacions dels productes' emparats per una indicació geogràfica 
protegida: · . 
a) Que com a mínim el 85% del raïm utilitzat" en la seva elaboració procedeixi exclusivament 
de la zona geogràfica emparada per la I GP. a la qu~l pertany. . 
b) Què la seva ·elaboració es faci dins de la zor:1a geogràfica acollida a la IGP a la qual 
pertany. · · 
e) aue s'hagi elaborat amb" raïm. de l'espècie vitis vinífera o d'un creuament entre aquesta 
espècie i altres del gènere vitis. . 
19.4 En el territori de Catalunya poden coexistir indicacions geogràfiques protegides, 
denominacions d'orige·n protegides i diferent? nivells de protecció, i es poden sobreposar 
geogràficament ~empre que ho autoritzin els òrgans de gestió de les denominacions d'origen 
protegides o indicaCions geogràfiques protegides afectades, i sempre que el raïm i els vins 
produïts en "una zona protegida compleixin les normes més restrictives de les considerades 
per les denomi[lacions d'origen protegides que se sobreposin. 
19.5 Es poden delimitar unitats geogràfiques menors o més àmplies qüe les abastades. per la 
pròpia, denominació d;origen prote.gida o indicació geogràfica protegida, d'acord · amb criteris 
objec,tius referents al conreu, el microclima, les característiques del sòl, la producció, · 

___----..' . ....,la~o~ació, l'~nvelliment, l'embotellament i l_a comerc!alització,_ f?n cada~cuna de les quals c~l 
r . nt1r unes Infraestructures acceptables 1 adequades a llurs necessitats. S'han d'establir 

r glament els criteris de procediment i d'atorgament de la· denominació d'aquestes unitats 
g ' fiques menors o més àmplies que les abastades per la pròpia denominació d'origen 
te ida o indicació geogratica protegida, amb l'informe previ preceptiu dé l'òrgan de gestió 
la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida que pertoqui. 

· . Les denòminacions d'origen protegides · i indicacions geogràfiques protegides han de 
i ularitzar en· llurs reglaments un distintiu específic per als viticultors i. elaboradors que 
aboren llurs produccions. · · 

rticle 20 
ègim de protecció de les denominacions d'origèn protegides i indicacions geogràfiques 

protegides . · · • · . 
20.1 El · règim de protecció de la denomil)ació d~origen protegida· o indicació geogràfica 
protegida implica el dret d'emp·rar-ne el nom i altres mencions protegides en els producte.s 
emparats i la prohibició d'utilitzar .tota indicació falsa o fal·laç pei que fa a la pr9cedència, 
l'origen, la naturalesa o les característiques essencials dels raïms, (;31s mostos i els vins, en 
l'envàs o I; embalatge, en la publicitat o en els documents. Així mateix, implica la prohibició 
d'utilitzar envasos que, per llurs característiques, puguin crear una opinió errònia sqbre el 
veritablè origen del producte. · · ·. 
20.2 La protecció del. producte emparat s'estén a totes ·les fases de producció i 
comercialització, i també à la presentació i l'étiquetatge, la publicitat i :als documents 
comercials que hi facin referència. . 
20.3 Les DOP i IGP només poden ésser utilitzades · pels operadors que pròdueixin q 
comercialitzin vi d'acord amb el plec de condicions del producte emparat. Aquests productes 
estan protegits davant de qualsevol ús il·lfcit, d'acc;¡rd amb la normativa. europea, estatal i 
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autonòmica, i en conseqüència els noms i les referències a àmbits geogràfics associats i 
emparats dins d'una denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida no es 
poden utilitzar per. a la designació d'altres productes del sector vitivinícola, excepte en els 

··casos emparats per la normativa europea. · · · . 
20.4 La utilització de les denominacions d'origen protegides i de les indicacion-s geogràfiques 
protègides i dels noms a què es refereix aquesta Llei és reservada exclusivament als 
productes que en tinguin drets d'ús. . ' . · · 
20.5 Les marques, els noms comercials i les raons socials . que facin · referència a noms 
geogràfics protegits per les denominacions d'origen: protegides o indicacions geogràfiques 
protegida$ únicament es poden emprar en vins·o alt(es productes vitivinícoles que tinguin el 
dret a la denominació de què es tracti, señse perjudici del que estableix la normativ~ europea 
en relació an:b les regles generals per a la designació dels vins i els mostos -de raïm . . 

ArtiCle 21 
Àmbit i ,disposicions específiques de les denominacions d'origen protegides i indicacions 
geogràfiques protegides 
21 .1 Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per: . 

, a) Zona de producció: l'àmbit territorial que, per les característigues d~l medi, per les varietats' 
de la vinya i pels sistemes de conreu, produeix raïrn del qual s'obtenen vins de qualitats 
diferents i propis mitjançant modalitats específiques d'elaboració. · 
) . Zona d'elaboració i · envelliment: · l'àmbit te"rritorial on radiquen els cellers d'elaboració, 

e velliment i emmagatzematge, i s'apliquen als vins de la zona de producció respectiva els 
r ediments d'envelliment que els han de caracteritzar. . 
1 . Les zones de producció, elaboració i envelliment dels . productes emparats per cada 

~""S:~--=-r~~~ominació d'origen protegida han de ser delimitades en el plec de condicions, d'acord amb 
' el elements agronòmics, climàtics, ambientals i humans, i tenint en compte la uniformitat de 

alitats i caràctérs del producte, tant analítics com organolèptics, l'aptitud per a l'envelli_ment 
-·- ·· • - . . I tecnològic dels· cellers i de les indústries col·laboradores . . 

.__,.... 1.3 Per. delimitar les zones o modificar les ja delimitades es requereix un informe tècnic de 
òrgan de ge~tió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràtrca protegida 
orresponent en què es considerin els elements esmentats a l'apartat anterior. El contingut 

d'aquest informe ha de ser revisat i comprovat per l'Institut Català de I~ Vinya i ei Vi. · 
· 21.4 Les zones de producció i elaboració han de coincidir en l'extensió geogràfica. Les zones 
d'envelliment i _embotellament poden divergir o coincidir amb les a~teriors de conformitat amb 
el que· s'estableixi en els plecs de condicions de cada denominaCió. . · 
21.5 Els òrgans de gestió de re·s. denominacions d'origen protegides o indicacions 
.geogràfiques protegides poden prohibir que en els cellers .inscrits en els registres respectius 

· es produéixin, s'elaborin, s'emmagatzemin, es manipulin i s'embotellin altres vins no 
emparats, a excepció que les activitats esmentades es duguin a terme separadament de les 
referides als vins amb dret a la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica 
protegida respectiva o bé que es garanteixi el control dels proéess_os de forma real i 
documental. 

·' 
Article 22 
Titularitat, ús i gestió de les denominacions d'origen protegides. i de les indicacions 
geogràfiques protegides 
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22.1 . Les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides són 
b$ns de titularitat publica i no poden é~ser objecte d'alienació o gravamen. 
22.2 L'ús i la gestió de les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques 
protegides són regulats pér aquesta Llei, per les normes que la despleguin i per la resta de 
riòrmes que els siguin aplicables. · 
22.3 La gestió de les denominacions d'origen protegides correspon a l'òrgan de ·gestió de la 
denominació d'origen p_rotegida o indiéació geogràfica protegida corresponent, en els termes 
establerts en l'article 32. · 
22.4 Tota persona física o jurídica titular de vinyes o cellers qúe ho sol·liciti i compleixi els 
requisits establerts en el plec de condicions i en el reglament de la denominació, excepte en 
els supòsits de sanció, té el . dret d'ésser inscrita en els registres de l'òrgan de gestió de la 
denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida corresponent i el dret d'ús de 

. la denominació d'origen protegida. Aquesta inscripció requereix . l'aprovació exp.ressa de 
l'òrgan de gestió de la·denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida. 

Article 23 
HecOne.ixement de la denominació d'origen protegida i de la indicació geogràfica protegida 
-23.1 E~ reconeixement d'una denominació' d'origen protegida o d'una indicació geogràfica 
protegida s'inicia per sol·licitud d'agrupacions de viticultors i excepciona:lmènt per viticultor i/o 
elaboradors de vi, persones físiques o jurídiques, adreçada a l'Institut Català de la Vinya i el 
Vi. . . .· 
23.2 La. sol·licitud de reconeixement ha d 'anar acòmpanyada d'un estudi justificatiu i ha 
· ''nclo re, com a mínim: · 
a ditació de l'ús i notorietat del nom en relació a la· comercialització del producte,. 
b) J tificació que el nom és suficientment precís i està relacionat amb la zona geogràfica a 

......_~___...,, r I i i ar. 
~~~) a vinculació ·professional, econòmica i territorial amb els productes per als quals se 

~o · ta la inscripció, per llur condició · de productors o transformadors que exerceixen 
1/ cf itat en l'àmbit geogràfic de la denominació d'òrigen protegida. 
' Iee de conqicions. . 

'J'-~l..-:"7 

Certificat negatiu de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i l'Oficina d'Harmonització · 
f e ercat Interior, indicant que no hi ha cap marca que contingui totalment o parcialment el 

¡ nom de la DOPo IGP, per a la categoria corresponent a productes vitivinícoles. 
¡ 23.3,La instrucció de l'expedient correspon a l'INCA VI, que pot sol·licitar informes a qualsevol 

òrgan administratiu de la Generalitat Q a· altres administracions públiques que puguin tenir 
competències en relació amb la vinya i el vi. La direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi 
ha de formular una proposta, abans de la resolució corresponent. 
23.4 Un cop instruït el procediment de reconeixement de la denominació d'origen protegida, 
el/la conseller/a competent en matèria d'agricultura ha de dictar una Resolució pe·r la qual es 
reconegui, de forma provisional, si escau, la denominació d'origen protegida 0 indicació 
geogràfica protegida. . 
23.5 La Resolució ha de contenir el plec de condicions i la concessió del reconeixement . 
nacional transitori de la denominació d'origen ·protegida o indicació geogràfica protegida, així 
com el reconeixement de l'òrgan de gestió. 

22 



. ' . . '. . ' 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
R~maderia, Pesca i Alimentació 

.E,: .. i :.') :·. ,i,..'-~~:; :;: :·.: \1~ 

r.· .. ', ,I I 'f. • ;" I • : . ~.. . '~ ,. . '· . ; ... · , .. ,• . 
/ . ·--- ··-·-.......... __ ... ... ............. - · 

23.6 El termini màxim per ·dictar la resolució de reconeixement a què fa referència l'apartat 
anterior és de sis· mesos, i la sol·licitud es considera· desestimada si no s'ha dictat resolució 
de forma expressa. . : . , 
23.7 La concessió de la prot~cció nacional transitòria és vigent per al període de temps entre 
la publicació al DOGC i el BOE de l'esmentada 'conce~sió i la inscripció al registre europeu de 
denominacions d'origen protegides/indicacions geo'gràfiques protegides E-Bacchus, ·o el seu 
equivalent. . · 
23.8 Un cop publjcada la resolució, s'ha d'elaborar i aprovar per mitjà d'una ordre del/de la 
CC?nseller/a competent en ·matèria de vinicultura, · p~r la . qual s'aprovi el reglam.ent de la 
deno.minació d'origen protegida correspon~nt. · . . · 
23.9 Correspon a l'INCA VI la tramitació .de l'expedient de sòl·licitud de reconeixement a la 
Comissió, Europea. 
23.1 O Per Ordre del/de la conseller/a competent ~n matèria de vitivinicultura . es pot 
desenvolupar el proéediment establert en aquest article. 

Article 24 
Plec de condicions de les denominacions d'origen protegides i dè les indicacions 
geogràfiques protegides 

.24.1 Les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegjdes han de 
tenir un plec de còndicions que ha de permetre comprovar les condicions pertinents de 
producció dels productes emparats per la denominaciç) d'origen protegida. 
24.2 El Plec de condicions. ha de contenir, com a mínim: 

El nom de la denominació d'origen protegida o de là indicació geogràfica protegida. 
b) La descripció del vi o els vins de la denominació d'origen protegida o de ·la indicació 
ge gràfica protegida amb les seves principals característiques analítiques i organolèptiques . 

. e) ·Pràctiques enoiògiques específiques · utilitzades ·per . elaborar el vi o els vins de la 
'-..:::::~~~l- nominació d'origen protegida· i de la indicació geogràfica .protegida i les restriccions 

ertinents imposades per a la seva elaboració, si s'escau .. 
d) Delimitació de la zona geogràfica de la denominació d'origen protegida o de la indicació 

--=~--.-. àfica protegida. 
e) Rendiment màxim per hectàrea. . 
f) Varietat o varietats de raïm amb les quals s'elaboren el vi o els vins protegits. 
g) Explicació detalladà del vincle entre la qualitat i les caracterfstiques del vi o vins protegits, i . 
els ·factors naturals i human·s de la zona geogràfica: de la denominació d'origen protegida o 
indicació geogràfica protegida. 
h) El règim de declaraCions i registres per assegUrar l'orige[l i les altres característiques 
exigibles dels productes emparats. . 
i) Els controls als quals s'han de sotmetre el vi o els vins protegits. 
j) El registre de titulars de vinyes·, cellers i embotelladors/envasadors. 
k) Nòm i adreça de les autoritats o organismes encarregats de comprovar el compliment de 
·les disposicions del plec de condicions i les seves tasques espe~ífiques. 

Article 25 · . . 
Modificació dels plec de condici'ons de les denominacions d'origen protegida o indicacions 
geogràfiques protegides 

23 

\. 



N'lm Generalitat de Catalunya 
IIJ.M· Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació 

I 

. ; . 

25.1 Correspon a l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o de la indicació 
geogràfica protegida promour~ i sol·lfcitar la modificació del plec de condicions, que s'ha de 
tramitar d'acord amb el mateix procediment de sol·licitud de reconeixement de ~enominació 
d'origen protegida i indicació geogràfica protegida, ·amb les especificitats · contingudes en 
aquest article. · · 
25.2 En les sol·licituds de modificació s'han de descriure de . forma individualitzada les 
modificaciqns proposades i els arguments tècnics que en justifiquin l'adopció. . 

· Quan es pretengui · ampliar una zona de produqció, l'òrgan de gestió de la .denominació 
d'origen protegida o inqicació geogràfica protegida corresponent ha d'aportar un informe de 
dades agronòmiques, edafoclimàtiques i mediambientals dè la zona que es vol ampliar, que 
haurà d'acreditar que la zona a ampliar té similituds suficients amb la zbna de la denominacio 
d'origen, que permetin · elaborar productes d'acord ·amb el plec de condicions de la 
denominació d'origen protegida que .CorresponguL . . · · · · · 
25.3 Correspon a l' institot Català de la Vinya i e·l Vi ·elaborar i tramitar l'expedient tècnic de 
modificació, així com comprovar que les modificacions proposades pels òrgans de gestió çJe 

· les denominacions d'origen pro~egides o. indicacions geogràfiques protegides siguin ajustades 
des d'un punt de vista jurídic i tècnic. 
25.4 L'acceptació favorable per part qe I'INCAVI de les modificacions sol·licitades comporta 
l'inici d'un procediment nacional d'oposició amb una durada de dos mesos a comptar des de 
la seva publicació al BOE i al. DOGC, i si escau, a través de la pàgina web que es designi. 
25.5 Qualsevol persona física o jurídica que consiqeri i acrediti afectats els seus drets o 
int · essos pot oposar-se· de fo.rma fonamentada a .la modificació. 
· .6 FinalitzatE:)I termini d'oposició i res.olt aquest de forma favorable, l'INCA VI emet resolució 

v , rabie de la modificació.- . · . · . 
5. Un cop publicada la resoluç:ió favorable de la modificació .al BOE i al DOGC, l'INCA VI ha 

tle amitar l'expedient a la Comissió Europea. · 

·. 
icle 26 

Reglaments de les denominacions d'origen protegides i de les indicac¡ons geogràfiques 
.......r¿rotegides · · ·. . · 
2~1 Les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides es, 
regeixen igualment per un Reglament en el qual han de constar els aspectes organitzatius i 
interns, així com la referència al plec de condicions, que tenen ·igualment caràcter normatiu. 
26.2 Els reglaments han de contenir els elements següents: · 
a) Les característiques bàsiques del plec de condicions o, si escau, el text íntegre d'aquest. 
b),La regulació pels registres de titulars de· vinyes i cellers. 
e) El règim de fúncionament intern de l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida · 
o indicació geogràfica protegida. _ · · 
d) Els aspectes de règim electoral específics de la denominació d'origen protegida. . 
e) El règim econòmic, fina11cer i pressupostari de l'òrgan de gestió de la denominació d'origen 
protegida o indicació geogràfica protegida. · 
f) Qualsevol altra qüestió que compiementi el funcionament de la denominació d'origen 
protegida o de la indicació geo·gràfica protegida i del seu òrgan de gestió. 

Article 27 
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Tramitació dels Reglaments de les denominacions d'origen protegides i indicacions 
· geogràfiques protegides · 
27 .. 1 Els sol·licitants d'una denominació d'origen protegida o indic'ació geogràfica protegida 
han de presentqr proposta de reglament juntament amb la soFiicitud de reconeixement, amb 
el. contingut mínim a què fa referència l'article anterior. · · 
27.2 'Un cop instruït l'expedient de reconeixement en ia fQrma ·que es determina a l'?rticle ·23, 
l'Institut Català de la Vinya i el Vi ha de formular una proposta al titular del departament 
competent en matèria de vitivinicultura, el qual ha de dictç¡r una Ordre per ·la qual s'aprovi el 
reglament. · · · 

Article 28 
Modificacions dels Reglaments de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions 
geogràfiques protegides · · . . 
28.1 Quan una denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida vulgui 
modificar un reglament, l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o indicació 
geogràfica protegida, ha d'elevar pro'posta de modificació a I'INCAVI adjuntant l'acord de la· 
omissió rectora. · 
8.2 Juntament amb la sol·licitud de modificaciò del reglament, s'han d'adjuntar els estudis i 

__....,__i, formes que l'òrgan de gestió de la denominació' d'origen protegida o indicació geogràfica 
tegida consideri necessaris, i en tot cas, aquests · estudis .i informes han d'acredit?r .Ja 

on eniència de la modificació del reglament. .· 
8.3 L'INCA VI, un cop instruït l'expedient, ha de formular proposta al titular del departament 
om etent en matèria de vitivinicultura, el qual ha de dictar, si escau, una Ordre de 

.. od· icació del r.eglament. · 
~~!'7'---\+=J.-

1Cié29 
ligacions dels operadors 

~~~~P.: b,...:;s_Js_ operadors que vulguin elaborar, envasar, emmagatzemar, envellir o comercialitzar 
productes vitícoles sota l'empara d'una denominació d'origen protegida o una indicació 
g~ogràfica protegida, estan obligats a: · 
a) inscriure's en el registre o registres de Ja. denominació d'origen proteg!da o indicació . 
geogràfica protegida que els correspongui, . ' . . 
b) donar compliment al contingut del plec de condicions de la DOP o IGP, així com de la 
normativa sectorial aplicable; ' . 

. e) subministrar la informació sol·licitada per l'autoritat competent, així cpm la documentació 
acreditativa; · 
d) sotmetre's a la verificació anual del compliment del plec de condicions en l'elaboració del 
producte emparat, afectant aquesta ·totes les fase.s i les activitats de la producció, la 
manipulació, l'elaboració, la transformació, l'envelliment, l'envasat, l'emmagatzematge, 
i' etiquetatge, la presentació i el transport; · · .· 
e) sol·licitar l'autorització. d'ús de les etiquetes comercials davant de l'òrgan de gestió de la 
DOP/IGP, que l'ha de resoldre en el termini d'un mes. . 
f) cqmplir amb les obligacions establertes en la· normativa pròpia de l'òrgan de gestió, 
g) nòtificar 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 protègida, o en defecte 
d'aquell a l'INÇAVI, 
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h) col·laborar amb les. enti~ats de gestió i I'INCAVI per a la defensà.~·¡ préíniòci.ó de la 
denominació d'origen protegida o la indicació geogràfica protegida i els productes emparats, · 
i) contribuir econòmicament al finançament de les entitats de gestió de la denominaCió 
çl'origen protegida o indicació geogràfica ·protegida per l'exercici de ·les funcions que li són 
pròpies. 
29..2 Els operadors no poden comercialitzar· producte emparat sí no s'hafl sotmès a la 
verificació del compliment del P,lec de condicions i estan èn possessió de la certificació vigent 
oportuna. 

Capítol2 . 
Vins. de finca qualificada i vins amb terme tradicional 

Article 30 · 
Vins de finca qualificada 
30.1 Els vins de finca qualificada han de ser reconeguts per una resolució del conseller o 
consellera com-petent en matèria de vitivinicultura, previ expedient' incoat per l'INCA VI, on · 
s'assenyalin les característiques qualitatives especials lligades a un entorn determinat, amb 
un~ extensió in.ferior a un municipi. . 

· En aquest expedient ha de constar . un .informe preceptiu de l'òrgan de gestió de la 
denominació d'origen protegida en la qual estigui inclosa la finca. . . 

. 30.2 El narri de la finca qualificada queda reservat ·p.er als vins amb denominació d'origen 
protegíd que s'hi produeixin, i no pot ser utilitzat en altres vins o productes vitivinícoles. 

-~~--- El ecòneixement d'un vi de · finca qualificada . gaudeix de la mateixa protecció que la 
· ació d'origen protegida a la qual pertany, i ha de constar en l'etiquetatge juntament 
nom de la denominació d'origen protegida. 
r norma de caràcter reglamentari, s'ha. d'estàblir el sistema de traçabilitat i certificació 

ï p oductes emparats pels vins de finca qualificada que garanteixi ïa qualitat del producte, · 
e m desenvolupar el procediment de sol·licitud i atorgament i altres aspectes previstos en 

t article. 
Entre d'altres que es puguin determinar, els vins de finca qualificada han de complir els 

equisits de més exigència següents: . · 
a es parcel·les de vinya i els cellers elaboradors · hauran de tenir una antiguitat mínima 
d'inscripció de deu anys en. els registres corresponents de la denominació d'origen protegida. 
b) El rendiment màxim expressat en quilos (kg) i hectolitre~ (hi) per hectàrea (ha)· ha de ser 
com a mínim un 15{o inferior al que estableix el plec de condicion~ de la denominació 
d'origen protegida a la qual pertany. 
30.6 La puntuació exigida pel oomitè de tast ha de ser superior a l'exigida per a la resta de 
vins de la denominació d'origen protegida à la qual pertany el vi de finca qualificada. 

Article 31 
Vins amb terme tradicional 
Els productes víníçs acollits a una denominació d'origen protegida o a una indicació 
geogràfica protegida poden utilitzar els termes tradicionals en els supò.sits previstos en la 
normativa europea. · 
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Òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida 

Article 32 
DefiniciÓ, estructura i funcionament 
32.1 Els òrgans de gestió de la· denominació d'origen protegida o indicació geogràfica 
protegida es constitueixen com a corporacions dé dret públic a les quals s'atribuei.x la gestió 
d'unà denominació d'origen protegida. . . · . . 
32.2 Els òrgans de gestió de la denominació d~origen protegida o indicàció geogràfica 
protegida tenen personalitat jurídica pròpia, autonomia ·econòmica, plena capacitat jurídica i 
d'obrar per al complimènt de llurs funcions. "Pel que fa al. règim jurídic, els òrgans de gestió de 
la denominació d'orig~n prot~gida o indicació geogràfica protegida estan subjectes amb 

· caràcter g~rieral al .dret privat, excepte en les actuacions que c'omportin l'exercici de potestats 
o funcions públiques, en què estan subjectes al dret administratiu, 
Es . consideren subjectes a ·dret administratiu les actuacions en matèria de gestió dels 
règistres de vinyes i cellers, règim electoral" i, si escau, inspecció. . · . 
32.3 Contra els actes 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. 

-- A L'estructura interna i el funcionament de les ·denominadons d'origen protegides· es 
, re ixen per princip.is democràtics·. · 

3 . Els òrgàns de gestió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica 
ro gida són integrats per les persones físiques i persones jurídiques inscrites en els 

x e stres de vinyes i cellers de les denominacions d'origen protegides corresponents. ' 
"~ .'6 Els òrgans de govern de l'òrg'an ·de gestió de la denominació d'origen protegida són 
I obligatòriament la comissió rectora i .el president o presidenta i també tot altre òrgan que 

~~~,........ _ s'estableixi en el reglament. · 
.... ~ La comissió rectora de l'òrgan de gestió és elegida per sufragi lliure, directe, igual i 

secret entre tots els mernbres inscrits en els diversos registres que ge$tiona l'òrgan de gestió, 
i cal respectar la paritat entre els vocals productors i els vocals elaboradors. · · 
·32.8 S'ha de. determinar el procediment per a I'Ellecció dels òrgans de govern dels òrgans de 
gestió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida mitjançant una 
norma de caràcter. reglamentari ap.rovada pel Go~ern. 
32.9 El mandat dels vocals i èls òrgans dels òrgans de gestió de .la denòminació d'origen 
protegida o indicació geogràfica protegida és de quatre anys a comptar'des del dia de presa 
de possessió derivada de les _eleccions en les quals aquells foren escollits. Fioalitzat el 
mandat, els vocals i els òrgans del consell continuen exercint les seves funcions fins que 

• prenguin possessió d~l seu càrrec els nous vocals. El mandat prorrogat ha de garantir el 
funcionament ordinari de l'òrgan de gestió. 
32.1 O El president o presidenta dè la comissió rectora n'exerceix là representació legal i en 
Plíesideix habitualment els òrgans, llevat dels supòsits que es determini en el reglament de la 
denominació d'origen protegida. . · 
32.11 L'Institut Català de la Vinya i el Vi ha de designar dos vocals tècnics de la comissió 
rectora, amb veu i sense vot, en representació de l'Administració de la Gener.alitat, que 
assisteixen a les reunions de la comissió reétora. · 
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32.12 La Genèralitat pot encomanar a l'Òrgan de gestió de la denominació d'oçigen protegida 
o indicació geogràfica protegida la gestió dels. béns i els serveis dels quals a'quellatingui la. 
titularitat, per al. compliment de les finalitats i f exercici de les funcions de l'òrgan de gestió de 
la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida. 

Article 33 
Finalitats i funcions . . . . 
33 .. 1 Les finalitats dels òrgans de gestiò de la denominació d'origen protegida o indicació 
geogràfica protegida són la· representació, la defensa, la garantia, el control i la promoció de 

· la denominació d'origen protegida . 
. 33.2 Les funcions dels· òrgans de gestió de la den9minació d'origen protegida o indicació 

geogràfica protegida són: 
a) Gestionar els registres de ·viticultors i cellers de .la denominació d'origen protegida. 
b) Gestionar el sistema de control d'entrades i sortides de primeres matèries i ·productes ·de 
les instal·lacions d'elaboració, .emmagatzematge, envelliment, embotellament i etiquetatge 
inscrites. 
c).Verificar l'origen i la qualitat 

· -del raïm, 
-dels mostos i, 

_ -dels vins 
'"---?~·+J-:::::;t:;::;;.. optin: a ser emparats per la denominació d'origen protegida, . i expedir-ne, si escau, la 

· documentació a~reditatiya corresponent. _ 
d) Expedir els certificats d'origen, els precintes de garantia i exercir el control de lots. 

- -· ~·- - . rovar i controlar l'ús de les etiquetes dels vins protegits, exclusivament en els aspectes 
que a:tectin la denominació d'origen protegida. · . 
f) Controlar la producció, la procedència, l'elaboració i la comercialització dels productes 
emparats per .la denominació d'origen protegida. 
g) Modifiéar, 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 Hmits màxims 
fixats pel plec de condicions i el reglament de la denominació ·d'origen protegida·, els 
rendiments, els límits màxims de producció o transformació, 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. 

· h) Conèixer la incoació dels expedients sancionadors relatius als operadors inscrits de la 
denominació d'origen protegida i, si escau, de la sanció corresponent. 
i) Confeccionar les· estadístiques de producció, elaboració, comercialització dels productes· 
emparats i tot~ altra informació que els sigui requerida, i comunicar .tota la informació a 
l'Institut Català de la Vinya i el Vi perquè en prengui coneixement. 
j) Realitzar actuacions de foment c;fe la denominació d'origen protegida. 
k) Establir i gestiona·r 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. · · 
I) Crear i mantenir actualitzats els èensos electorals de viticultors i de cellers. 
m) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de producció. 
n) Col·labor~r en les activitats de valorització de les zones vitivinícoles com a patrimoni 
cultural i en activitats d'enoturisme. 
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o) Elaborar els pressupostos respectius, que han d'ésser a·provats en la forma que determ~n in · 
els reglaments corresponents de les denominacions d'òrigen protegides. 
p) Qualificar l'anyada o la collita. · 
q) Vetllar per la protecció de la denominació d'origen protegida. . 
r) Proposar les modificacions del plec de condicions i del reglament de la denominació 
d'origen protegida: - · · 
.s) Qualsevol altra que li sigui encomanada per l'Administració. . 
33.3 Els . òrgans ,de gestió de les denominacions · d'origen· protegides o indicacions 
geogràfiques protegides poden, per si mateixos o participant -en · empreses públiques o 

·privades, en societats mercahtifs i. en associacions o fundacions l'objecte de les quals estigui. 
relacionat amb la defen~a , el control,. la inves~igació, la sanitat ve·getal, ·l'eiaboració, là 
comercialització, la promoció i ·la difusió dels productes emparats per la denominació d'origen 
protegida. _ · · . · 
33.4. Les funcions que especifica l'apartat 2 . són cbnsiderades obligacions en · els termes 
establerts per la normativa aplicable eh cada cas. . . 
·33.5 Els òrgàns de ·gestió de les denominacions d'órigen protegides o indicaciqns 
geogr~fiques protegides han d'adoptar els· mecanismes necessaris que garanteixin l'origen 

..---..,....--LI· ls productes i llurs processos de producció, elaboració, envelliment, emmagatzematge i 
co ercialització. · 

~i1D<:..:.'i A ditories 
s òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides ò indicacions geogràfiques 

I protegides estçm sotmesos . a auditorie~ anuals tècniques, econòmiques, financeres 6 de 
gestió, que han d'ésser efeÇtuad.es pels òrgans de la Generalitat de Catalunya o per l'Institut 

talà de la Vinya i el Vi. · 

Article 35 
Tutela . 
Correspon a I'INCAVI l'exercici de funcions de tutela sobre els ·òrgans de gestió de les 
denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides. . 
A aquests efectes, pot realitzar .les visites i les inspeccions que estimi convenients per tal de 

· c()mprovar el grau de compliment de les obligacions dels òrgans. de gestió de les 
denominacions d'orig_en protegides o indicacions geogràfiques protegides. 

Article 36 
Informació complementària 
Els òrgans· de gestió de les denomir,~acions d'origen protegides p indicacions geogràfiques 
protegides han de comunicar a ¡·'Institut Català de la Vinya i el Vi la c'omposició c;le llurs 
òrgans de govern i les modificacions. posteriors que s'hi puguin produir. _Igualment, han de 
comunicar el nomenament i el cessament, si s'escau, del secretari. o secretària .. 

Article 37 
Incompliment de les obligacions dels òrgans de gestió de les . denominacions d''origen 
protegides o indicacions geogràfiques protegides 
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37.1 En . el supòsit que l'òrgan de gestió de la denominació d'origen. protègida"éï ïrïdicació 
geogràfica protegida incompleixi les obligacions que li són pròpies, l'Institut Català de la Vinya 
i el Vi li ha de fer un advertiment perquè ho esmeni. · · 
37:2 En el cas de persistència de .l'incompliment de les obligacions pròpies dels òrgans de 
gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides, la 
persona titular del departament .competent en matèri~ d'agricultura, a propqsta ·del director/a 
l'Institut Català de la Vinya i el Vi, pot súspendre els òrgans de govern en. llurs funcions per un 
període màxim de tres mesos i nomenar una comissió gestora que n'exercE;!ixi les funcions 
mentre·duri la· suspensió. '· . . 
37.3 L'incompliment de les obligacions dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen 
protegides . o indicacions geogràfiques protegides té caràcter 'greu quan, de l'expedient 
administratiu que instrueix a aquests efectes l'lnsti.tut Català de la Vinya i el Vi, provi 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 suspensió temporal dels 
càrrecs . de l'òrgan de gestió per un període d'entre tres i sis mesos o a una suspensió 

efinitiva dels membres dels òrgans de govern. En aquests .supòsits, la persona titular del 
apartament competent en matèria d'agricultura ha de nomenar una comissió .gestora mentre 

· duri la suspensió temporal o mentre no siguin elegits els nous òrgans de govern. 
37.4 Per norma de caràcter reglamentari, s'ha de.determinar el procediment aplicable al que 

-..c-........... s'espE;!cifica en els apartats anteriors, en el qual ha de constar el tràmit d'audiència a l'òrgan 
e gestió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida. 

-- . Pr ductes vitivinícoles sense denominaqió d'origen protegida ni indicació geogràfica 
pr: tegida, i productes vitivinícoles sem~e de.nomin.él,ció d'origen protegida ni indicació 

eogràfica protegida amb dret a la menció vi varietal. 

· A icle 38 
Di posicions generals 
Productes vitivinícoles varietals: són els productes vitivinícoles sense DOP o !GP,· en ra 
designació dels quals figura el nom d'una 6 més varietats de raïm de vinificació i/o l'.any dè 

. collita. 
S'entén per designació a Ja indicaqió de les mencions reglamèntàries obligatòries i, si escau 
f~cultatives, en l'etiquetatge, els documents d'àcompanyament, els documents· comercials, 
els registres i altra documentació que identifiqui un producte vitivinícola. 
Així mateix, no es poden mencionar en la presentació del producte aquelles varietats de raïm . 
expressament : excloses p_er a ser utilitzades en l'etiquetatge d'aquests productes per la 
normativa sectorial. 

A~~e39 : 
Control del compliment de les indicacions de la varietat o varietats de raïm dè vinificació o de 
l'any de collita . · 
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39.1 Els productes vitivinícoi.Ss varietals .han de sotmetre's a ún procedimèrÍt èie:·certificació, 
aprovació i control, que ha de ser regulat per mitjà d'una Ordre del/de la conseller/a 
competent en matèria de vitivinicultura. · . 
39.2 El procediment de· certificació, aprovaciQ i control ha de complir i desenvolupar com a 
mínim el següent: . · . . 

· a) Garantir la certificació del vi en qualsevol fase d'elabor¡:¡ció, inclòs l'embotellament, per 
l'autoritat competent o per un organisme de control acir~ditats degudament conformement a la 
UN E-EN 17065 o qualsevol norma europea que lé!. substitueixi. · 

. b) La realització d'exàmens organolèptics i analítics. . 
é) La realització del mètode de ·control escoll.it, di entre els SE:lgüents: 
-mètode aleatori; 
-mètode per mostreig; 
.-mètode sistemàtic. 

rti le 40 ' 
ut ritat competent 

j 

~0. 1 L'Institut Català de la Vinya i el Vi és l'autoritat competent per a . verificació del 
.....=--;~ liment del plec de condicions de les denominacions d'origen protegides ¡ de les 

i .icacions geogràfiques protegides i dels vins d'anyada ilo varietat · 
-........::.!J.-"""tl· íl-0 .2 El departament . competent en matèria d'agricultura, mitjançant la çli recció general 
~petent en matèria de viticultura, és l'autoritat competent en inspecció i control vitícoles. 

40.3"EI _departament competent en matèria de qualitat agroalimentària, mï'tjançant la direcció 
general competent en matèria de vinicultura, és l'autoritat competent en inspecció i control 
vinícoles. 

Article 41 . 
Verificació del compliment del p lec de condicions 
La verificació del compliment del plec dè condicions del producte emparat per · una 
denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, el cost de la qual· ha de ser 
assumit p~r l'operador sotmès a aquesta verificació, exigeix ·la comprovació ariual de: 
a) examen organolèptic i analític. físic-químic dels productes, en qualsevol de les seves fases 
del procés de producció, inclòs l'envàsat, per panels, i laboratoris autoritzats degudament; 
b) les condicions de · les instal·lacions dels operadors, verificant que aquestes t_enen la 
capacitat suficient per complir amb els requisits establerts en el plec de ~ondicions, mitjançant . 
l'examen documental, ·l'estudi de proves objectives i la traçabilitat de totes les fases del 
procés que s'inicia a la vinya i que finalitza amb l'etiquetatge. 

Article 42 
Delegació de les tasques de verificació del compliment del plec de condicions . . . . ' 
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42.1 Les funcions de verificació del compliment _, del plec de co~d¡~¡~·~-~ ·d~Ï~ productes 
emparats per una denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida són 
exercides per .l'autoritat competent o delegad-es 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 
l"f1éS entitats de certificació, aquestes hauran d'e~tar acreditades d'àçord amb la norma UNE-
EN-180/IEC 17065/2012 o norma que la substitueixi. · 
42.3 El _ sistema de verificació del compl_iment del pleç de condicions és establert per l'Institut 
Català de la Vinya i el Vi, com a autoritat' competen~, amb l'acord previ arrip els· òrgans de 
gestió de les·denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides. 
42.4 Correspon a l'Institut Català de la Vinya i el Vl la supervisió de les tasques realitzades 
pels organismes delegats·. 
42.5 L'Institut Català de la Vinya i el Vi pot retirar o suspendÍ'e la delegació si l'entitat de 
èertjficació no realitza ~orrectament les tasques que li han estat assignades. La delegació es 
ret' arà automàticament si l'entitat de certifi'cació no pren mesures correctqres adequades i 
et ctives. · 

ligàcions de les entitats de certificació i contra 
4 1 És obligació general de l'entitat de certificació i ·control, estar inscrita fill Registre 
d' ntitats de certificació i control de productes agroalimentaris de Catalunya . 

.....___.~_;-~-=--....l/.2 En el supósit que· una entitat de certificació i co'ntrol proposi la susp·ensió, suspengui o 
r iri la certificació a 'Un operador~ ho hél de comunicar a l'òrgan de gestió de la denominaCió 

~~~~a~· :ri gen protegida o indicació geogràfica protegida corresponent i a l'INCA VI en· el termini 
·:::: ' dia hàbil. . · · · · · 

. 4 .3 Les entitats de certificació f control han de conservar i posar a disposició de l'INCA VI i de 
l' gan de gestió de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, quan 
aq ests ho sol·licitin, les dades i· els expedients de les actuacions realitzades dels darrers sis 
anys. · 

Capítol2 
Inspecció 

Article 44 
Obligacions de les persones operadores 
44.1 Les persones físiques o jurídiques titulars de vinyes i cellers radicats a Catalunya estan · 
obligades a complir aquesta Llei i la normativa que la desplegui, així. com altra normativa que 
hi sigui concordant, tant en l'àmbit autonòmic com estatal o europeu. 
Igualment, hi estan obligades aqueiles persones físiques o juríçjiques que importin, exportin, 
emmagatzemin, distribueixin, subministrin; preparin, venguin ò . entreguin al consum, vins, 
matèries o elements-emprats en la producció vitivinfcola. · · 
44 .. 2 Les persones operadores indicades en l'apartat anterior estan obligades a requeriment 
dels òrgans administratius competents en la matèrià o del seu persónal en l'exercici qe la 
funció inspectora a: 
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' ----~.... ··-·-· _ .. .... . 
a) Subministrar-los informació sobre les instal·lacions, els productes, els serveis o els 
sistemes de producció, elaboració ï comercialització r a permetre que els inspectors en facin 
la· comprovació. 
b) Permetr,e l'accés als locals, als vehicles que s'empren per al transport de les mercaderies i 
-~ la documentació justificativa dels sistemes. de producció, elaboració, transformació o 
comerèialització, als efectes de fer-ne la comprovació. 
e) Permetre les visites d'inspecció i presa de mostres o qualsevol . altre tipus èie control o 
assaig sobre els productes vínics que elaborin, di$tribuebçin o comercialitzin i sobre les 
primeres ma.,tèries, els· additius o els materials emprats~ . 
d) Facilitar al personal que realitza funcions inspectores la còpia o la reproçjucció de la 
documentació relativa als p·roductes vínics. · 
e) Justificar les verificacion~ i els controls efectuats sobre els productes vínics; . 
44 .. 3 Els opetadors han de col·laborar igualment, si · s'escau,. amb les entitats que realitzin 
actuacions de certificació i control.· 

Article 45 
. n ió inspectora . 

La funció inspectora és exercida .per la direcció general competent en matèria · 
d' n ultura quan es tracti de viticultura i per la direcció general competent en matèria de 
q· lit agroalimentària quan es tracti de vinicultura. . 

6 l'exercici de les seves funcions, el personal de I'Adrninjstració que realitza tasques 
~~ ...... ,.., ~·'"'. ,..ifr,res en matèria vitivinícola té la consideració d'agent de l'autoritat i pot sol·licitar la 

e · ·la oració de qualsevol administració pública en els termes que assenyalen ,les normatives 
1p i bles en aquesta matèria .. · . · 

_____ ...,.,..,__~ Eri _. el cas que els òrgans de gestió de les DOP/IGP sol·licitin que els encarreguin 
' erè1ci de les funcions inspectores en matèria de. compliment .del plec de condicions i del 
r lament que règeix ia pròpia DOP/IGP, han de complir els requisits següents: . · · 
- disposar de l'experiència i la infraestructura necessàries per a realitzar les .tasques 
encarregades; · · 
- disposar de personal tècnic contractat, i amb .qualificació i experiència adequades per a 

· exercir la·funció encarregada d'acord a les necessitats. de la DOP/IGP; · 
- ser imparcfal i no tenir cap conflicte d'interessos pel que fa a rexercici de la funció 
inspectora. · · · 
~·encàrrec té una durada màxima de dàs anys. 
Un cop finalitzat aquest termini de vigència, i prev1a comprovació per part de. l'autoritat 
competent del compliment dels requisits inic;:ials que varen donar lloc a l'encàrrec, pel que fa a 
l'exercici que la DOP/IG P ha fet de la funció inspectora, es pot .!ornar a encarregar pel mateix 
termini inicialment-atorgat. · . 
45.4 Els · veedors dels · òrgans de gestió de les .. denominacions d'origen protegides o 
indicacions geogràfiques protegides que facin funcions inspectores, i tenen les mateixes 
atribucions que els ·inspectors de I'Admini~tració pública, i llurs actuacions han d'ésser 
considerades com a realitzades per aquesta. També, si cal, poden sol·licitar el . suport 
necessari de les forces i els cossos de seguretat. . 
45.5 El personal que· realitza, d'acord amb aquesta llei, · tasques inspectores pot accedir, en 
l'exercici de les seves funcions, a les vinyes, als locals i les insial·l~cions de les empreses, als 
mitjans de transport i també pot analitzar i estudiar la documentació administrativa,_ tècnica, 

. 1 
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comercial, fiscal, çomptable i industrià! de les empreses que inspeccioni, quan els calgui fer-: 
ho . en el curs de les actuacions que duguin a t~miè. Aquestes actuacions, . i els resul~ats .. 
d'aquestes, tenen en tot cas caràcterconfidenciàl i valor prqbatori. . . · 
45.6 Igualment, poden inspeccionar els producte·s vitivinícoles i les substàncies que puguin 
destinar-se a la seva elaboració. 

Article 46 · 
Funcions de la inspecci6 
46.1 Les funcions de ,la inspecció són: . 
a) Verificar. els productes vitivinícoles, així com altres productes que es puguin emprar com a 
component o intervinguin en làseva elaboració. · 
b) Comprovar el compliment de la normativa reguladÒra deia producció, la transformació i la 
comercialització dels productes vitivinícoles. 
e) Verificar la coincidència entre les declaracions formals ·i la rec~ilitat material dels product~s 
vitivinícoles. · · . 
d) Controlar el compliment de la normativa reguladora. de la designació, la denominació, la 

, presentació, els envasos, l'embalatge; els documents d'acompanyament dels transports, les 
factures, els documents comercials, la publicitat, els registres i la documentació dels sistemes 
de garantia de la t~açabi litat. · . .. . 
e) Detectar i evidenciar els riscos de. fràu, -adulteració o falsificació, les pràctiques no 
autoritzades, prohibides, antireglament~ries o clandestines dels productes vínics i les 
onductes que pL,JgLJin afectar neg~tivament o que perjudiquin els interessos econòmics dels 
ector vitivinícola o dels consumidors. ' · · 

f) Comprovar la realitat de la informaCió que es dóna Sobre els product~s.· 
g) Verificar la fiabilitat dels sistemes i els procediments· de traçabilitat dels productes utilitzats 

· J&-(¡)J3eradors vínics així com l'autocontrol.' · · · · 
) . Establir els programes de previsió ql:ie defineixin el caràcter, la freqüència i els criteris de · · 

es accions de control que. s'han de dur a terme en un període determinat. 
i) Vetllar per la protecció dels productes amb denominació d'orig_en protegida o 'indicació 
geogrMica protegida. · _ 
j) Impulsar .les accions correctives o punitives derivades de les presumptes inf raccions 
dete~tades en les accions 'de control. · · . . . · 
k) Qualsevol altra funcip de. naturalesa similq.r q~e ·els sigui encomanada pels òrgans de 
l'Administració competent. . . : 
46.2 'Aquestes funcions es realitzen sense perjudici de les compet~ncies que corresponguin· 
al departament competent en matèria de salut i a a)tres-administ radons. 

Article 47 
Mesures cautelars 
47.1 En l'exercici de la funció inspectora, es poden adoptar' les· mesures cautelars que 
s'enumeren en l'apartat seguent, fent constar en l'acta tant l'objecte com els motius que 
n'aconsellin l'adopció.· Aquestes mesures· cautelars ·han d'ésser proporcionades amb la 
irregularitat detectada i s'han de mantenir durant el temps estrictament necessari per a la 
realitzadó de. les _diligències pertinents o, en el cas que la no-conformitat sigui esmenable, 
durant el temps necessari per a l'eliminació del fet que va motivar l'actuació, la qual cosa ha 
d'ésser verificada per personal q(je fa les funcions inspectores . 

. ! 
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47.2 Les mesures càutelars poden consistir e~ les actuacions següents: 
~ .. - ......... ... - . , _,...._ ... ' .. .. t 

·a) La immobilització dels productes vitivinícoles, les matèries o els elements per a .la 
prod!Jcció i la comercialització vitivir;¡ícoles. 
b) El control previ dels productes·que es pretenguin comercialitzar. 
e) La paralització dels vehicles en els quals es transportin productes vitivinícGies ò matèries i · 
elements per a la producció i la comercialització vitivinícola. · 
d) La retirad? del mercat de productes vitivinícoles o :matèries i. elements per a la producció i 
la comercialització vitivinícoles. . . 
e)' La suspensió temporal del funcionament d'una àrea; un' elemenf o una activitat de 
l'establiment inspeccionat. . · . · 
f) ·La suspensió provisional de la comercialització, la compra o l'adquisició de proçluctes 
vitivinícoles o matèrie.s i elements per a la producció i la comercialització vitivinícola. 
47.3 Les mesures cautelars adoptades pel personal que realitza func;ions inspectores no 
poden d. u rar més de quinze dies i han d'ésser confirmades, modificades o aixecades per . 
l'òrgan competent ·per iniciar el procediment sancionador, i queden sense efecte si en el 
termini indicat no s'han realitzat les actuàcions co·mplementàries esmentades -en aquest 
paràgraf. · 
47 4 Les despeses generades per l'adopció de les mesures cautelars són a càrrec d!3 la 

sona responsable o titular de drets sobre les mercaderies. · . . . . . . . ~ 

. le 48 · · 
De tinació dels productes.sotmesos a immobilitzç¡.ció cautelar 

~~~~~-ft Si l'òrgan .competent per iniciar el procediment sancionador confirma la immobilització 
e telar · que estableix l'article 45, la persona responsable titular dels. drets sobre les 

ercaderies immobilitzades ha d'optar, segons ·el grau de factibilitat, ·per alguna o algunes de 
~~12:P.:.t''1 .. 1 ·-.. ~racions següents: · 

) Regularitzar i esmenar la no-conformitat de les mercaderies, i adaptar· la designació en 
'etiquetatge, els documents d'acompanyament o la presentació a la normativa aplicable. 
) Destinar les mercaderies a entitats sense ànim de lucre amb finalitat social o benèfica o bé 

·a sectors altres q,ue l'alimentari. . . 
e) Reexpedir o retornar les mercaderies al lloc d'origen. 
d) Destruir les mercaderies. . . 
48.2 Les despese~ generades per les operacions de l'apartat anterior són a càrrec de la 
per.sona responsable de les mercaderies. , 
'48.3 Si la persona responsable o titular dels drets sobre les mercaderies no opta per una de . 
les alternatives a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article, l'òrgan competent n'ha de . 
decidir la destinació. · 
48.4 Sen~e perjudici de la iniciació del procediment sa.ncionador, si s'escau, l'òrgan 
competent ·pot ordenar l'aixecament de la mesura ·cautelar si, com a conseqüència del 
compromís de la persona responsable o titular dels. drets sobre les mercaderies, es constata 
que les mercaderies immobilitzades han estat règulaiitzades o se'ls ha donat una de les 
destinacions que determina l'apartat 1 d'aquest article. 

Arti.cle 49· 
Multes coercitives 
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. En_ el supòsit que l 'oper~dor no dugul a terme les ac.tivit~ts ordenades per la inspecció o no 
apliqui lés mesures cautelars adoptades, es poden imposar multes coercitives de fins a 6.000 
eu ros amb una periodicitat de . tres mesos fins al compliment ·total de. les obligacions 
imposàdes. La multa coercitiva podrà ser incrementada, . cas dè 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. · 

· Títol6 
Règim sa:ncionador 

Capítol1 
Infraccions 

Article 50 
Infraccions. Disposicions ·generals 
50.1 Són infraccions administratives e.n matèria vitivinícola les accions o omissions tipificades 

i en aquesta Llei la comissió oe les quals tingui lloc a Catalunya. 
50.2 Les infraccions previstes en aquesta Lleis es classifiquen en Heus,· greus Ò molt greus, a 
. s ·quals èls corresponen .les sancions previstes en aquesta Llei. · 

·~ · · · -· J ions Heus 
\.. 

. 5 .1 Es consideren infraccions Heus 
. L'existència d'errors ò inexactituds en llibres de registre, en declaracjons relatives a raïms, 

~~~~*1-~- estes+vins o en documents d'acompanyament, o les contradiccions entre uns i altres, quan 
a diferència entre la quantitat consignada i la real no superi un 15% d'aquesta darrera. 
) Là presentació de declaracions relatives a · raïms, · mostos i vins fora del termini 

reglamentari i dins del termini d'un mes a comptar des de la finalització del termini inicial. 
e) La ·manca d'inscripció de les parcel·les o explotacions d'autoconsum, empreses, 

· mercad.eries, productes. i etiquetatge en els registre.s oblig?toris que estiguin establerts en la 
normativa aplicable i la manca de comunicació immediata de les variacions produïdes. 
d) El subministrament d'informació incorrecta en les sol·lipituds· o comunicacions relatives a 
viticultura. . . . 
e) Manca d'utilització d'una autorització. de novft plàntació durant el seu període de vigència. 
f) Manca de comunicació de qualsevol modi.ficació en les dades . administratives o 

· agronòmiques al Responsable del Registre vitivinícola de Catalunya. _ 
g) La plantació d'una vinya en una localització diferent a l'e~pecificada en l'autorització, sense 
haver sol·licitàt ni tenir autoritzada la modificació de la localització. ' 
h) L'incompliment de les obligacions i els compromisos establerts en la normativa en matèria 
de potencial vitfcola que no estiguin tipificats com a greus en aquesta Llei. 
i) La r.eposició çje falles que incompleixi les condicions· que estableix aquesta Llei. 
j) El reg de .la vinya sense autorització de l'òrgan de gestió de la. denominació d'o'rigen. 
k) La no-p.resentació de llibres çle registre; sense causa justificada, quan siguin requerits per 
al seu control en actes d'inspecció, sempre que aquesta absència sigui esmenabl_e. · 
I) La manca d'actualitzpció dels llibres de· registre obligatoris si no ha transcorregut més d'un 
mes d'ençà de la data em què s'hauria d'haver practicat el primer assentament no reflectit. 
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m) ·L'expedició de documents d'acompanyament invalidats per esmenes i l'emprament de 
models de llibres de registre, documents o ·declaracions. que no s'aju$ten. als models 
preceptius. 
n) La manca d'alguna_ de les indicacions obligatòries el"! l'etiquetatge o la pres~ntació dels 
productes, llevat del que preveu el punt q) de l'article següent, o la seva expressió en forma · 

· · diferent de la reglamentària.' · . 
o) La manca d'algun requisit relatiu als dipòsits o envasos emprats en l'emmagatzematge o 
comercialització dels productes, inclosos els r~latius a la seva fornia o a la seva capacitat 
nominal, als precintes o dii;positius de tancament, o ¡:1 mencions determinades que hagin de. · 
figurar-hi o identificar-los·. · 
p)" L'ús~' ~n etiquetatg~ o presentació, de mencions. reserVades per a determinats productes·, 
d'indicacions facúltatives, o altres . indicacions, la utilització qe les quals. només estigui 
permesa d'acord amb les condicions que concorrin o la veracitat de les quals no pugui ésser 
establerta perquè es tracti de fets no ·verificables o perquè manqui una ·prova adequada i 
· uficier1t de la seva realitat. . . 
q) L'aplicació, de forma diferent a la legalment establerta; de tractaments, pràctiques ò 

recessos autoritzats en l'elaboració o-transformació dels productes regulats en aquesta Llei ,_ 
s rnpre que no hi hagi un risc per a la salut. · 
r) La ·manca de presentació, en el moment de la inspecció, de certificats, registres de 
e ptàbilitat o ·de la documentació comercial que empari la tinença del~· productes, que h·agin 

er cL¡stodiats Em el mateix establiment. . 
) El subministrament incomplet de la informació o ·documentaCió necessària per a les· 

funciofls d'inspecció i control administratius. . 
-..~~ompliment d'obligacions merament fórmals que impos·in les disposicions generals . 
vigents e.n la matèria regulada per aquesta Llei. · . . · 
51.2 A més ~e les· anteriors i pels operadors acollits a una denominació d'origen protegida o 

. indicació geogràfica protegida, constitueixen infracCions lleus: . 
a) les inexactituds o omissions en les dades i els justificants previstos en els registres de la 
denominació' d'origen protegida · o indicació geogràfica protegida quan la diferència entre la 
quantitat inscrita i la real no superi un 5% de la darrera; · ·· 
b) la manca de comunicaci'ó de qualsevol variaciÓ que afecti les dades subministrades en el 
fi:¡oment . de la inscripció als registres de la d~nominació d'Òrigen protegida o indicació . 
geogràfica protegida, quan no hagi transcorregut més d'un mes des de la finalització del 
termini establert; . 
e) qualsevol altre infracció de les obligacions establertes en el plec de condicions o normativa 
interna aprovada per l'òrgan de gèstió. · 

Article ó2 
Infraccions greu~ . 
52.1 Es consideren infraccions greus: 
a) La manca dels llibre's-registre$ _preceptius, documents d'acompanyament o declaracions 
relatives a raïms, vins i mostos, 6 la sevé3. gestió, en condicions no ajustades a la normativa 

· vigent, que impedeixi o dificulti _el . coneixement- de· la procedència,. la naturalesa, les 
caraQterístiques, el volum o la destinació dels productes vitivinícoles manipulats en una 
inst.al·lació, així com els errors o inexactituds o. omissions que afectin les característiques dels. 
productes o mercad~ries consignats. · · · 
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b) . Les inexactituds o els errors de les anotacions realitzades en els llibres-registres i de les 
dades consignades en els docüments· d;acompanyament, declaracions ·o comunicacions 
relatives a· raïms, vins i mostos realitzades a l'Administració, quan la diferència entre la 
quantitat consignada i la real superin un 15% d'aquestà darrera. . · 
e) L'incompliment del lliurament de productes i subproductes per a destiHacions obligatòries 
d~una campanya en el .perfode dels. cinc anys anteriors a la inspecció. 
d.) Les inexactituds o els errors de les anotacions re~litzade¡;; e·n els registres comptables i de 
les dades consignades en els documents d'acompanyament, declaracions o comunicacions 
·relatives a raïms, vins i mostos realitzades al Registre vitivinícola. 
e) L'aportació de dades falses en les sol· licituds relatives a viticultura . 

. f) La no-pi'esenta,eió de déclaràcions relatives a raïms, mostos i vins, o la presentació passat 
un mes des que finalitza el termini reglamentari. . 

: g) La plantació de vinyes sense autorització en una ~I.Jperfície iguat a l'arrencada que, d'acord 
·. amb la normativa vigent, ' pugui generar una autorització de replantació. · 
. h~· a planta'Cio d'una vinya en una localització diferent de l'especificada en l'autoritÚ1çió en · 

~~e que aquesta nova localització no s'hÇtgués _autoritzat si el viticultor hagués sol· licitat la 
v ~ dificació de localització tal com s'estableix en la normativa de potencial vitícola. 't · i1 P. antar o mantenir una .plantació amb varietats de raïm de vinificació o de portaempelts no 

- 'a sificats per l'autoi'itat competent, o la destinadó . per vinificació del raïm que produeixin 
~-- ·· ·-· . u stes vinyes .. Queden exceptuades d'aquest apartat les plantacions experimentals. 

. i~. de~tinació dels pr?ductes a· usos no conformes ar:nb la normativa relativa al potencial 
1 cola. . . . . . . 

··ncompliment dels compromisos adquirits en relació als criteris de prioritat establerts en la 
oncessió d'au-toritzacion's de nOVé!- plantació de vinya. 
Comercialitzar raïm amb destinació a la producció de vins d'una DOPo IGP quan aquesta 

a presentar limitacions a noves plantacions o bé restriccions a replantacions de vinya durant 
la campanya en la qual e~ va autoritzar la ·plantació origen del ré!-Ïm, i sempre que aquesta 
estigués subjecte a tais limitacions o restriccions. · · 
m) Anotar en el Registre Vitivinícola de ·Catalunya . una pesada de raïm procedent d'una 
parcel·la vitícola quan la procedència real del raïm és una altra parcel·la en la qual ellliu_rador 
de collita no ·cónsta com a tal en el Registre Vitivinícola de Catalunya. . . 
n) Anotar en el Re.gistre Vitivinícola de Catalunya una ·pesada de raïm amb un pes superior a 

.la que el lliurador de collita ha ·entregat. · . 
o) La manca d'actualització dels llibres de registre, si ha transcorregut més d'un. mes d'ençà 
de la data en què s'hauria hagut de fer el primer assentament. 
p) La utilització en l'etiquetatge, envasos, embalatges, catàlegs, pàgines Web, presentaqió o 
publicitat dels productes, de denominacions, indicacions, qualificacions, 'expressions, símbols, 
imatges o signes enganyosos, o la naturalesa dels quals pugui .dur a confusió o indueixi a 
e·rror les persones a les quals· van dirigides pel que fa a la procedència, origen, naturalesa, 
característiques o propietats dels productes, o quant' a la identitat i qualitat de les persones 
que hag_in· participat ·en ·ta ~eva producció, elaboració, embotellament o distribució, així com 
en la .utilització d'envasos que, perquè estan reservat a vins determinats, pugui· crear una 
opinió errònia respecte al seu origen o no puguin ser verificables. 
q) La comercialització de· productes en els. quals es faci ús del nom o dels signes distintius 
d'un producte vínic protegit quan no hagin superat el procés d'empara previs~ a la normativa, 
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en suplantin altres que ho hagin fet o quan hagin perdÚt la protecció', i se'ls prohibeix i~ 
utilització de qualsevol menció reservada. 
r) L:omissic) en i'etiqueta de la raó social responsable, la manca d'etiqueta o retolació 
indeleble preceptiva o· la utilització d'envasos o embalatge$ que no compleixin els requisits 
establerts a la normativà d'aplicació. . · 
s} La manca d'alguna de les indicacions obligatòries, incloent-hi la indicació del lot, a 
'l'etiqueta o a la presentació dels productes, o l'expressió diferent de la que correspongui · 
conformement a la normativa corresponent. 
t) Les defraudacions en la naturalesa, la composició, la qualitat, el pes o el volum o quaisevol 
discrepància entre les característiques rèals dels productes de què es tracti i les ofert~s per al 
productor, .l'elaborador o l'envasador, així com qualsevòl acte de naturalesa similar el resultat 
del qual sigui l'incompliment de .les característiql!eS dels productes que estableix la legislació 
~ge~. . . , 
u) L'elaboració, la transformació o .la comé~cialització de produCtes als quals, sensè posar .en 
risc la salut, s'hagin incorporat o sostret elements o substàncies no autoritzades 
expressament per la normativa corresponent o en els quals s'hagin emprat tractaments o 
pràctiques enològiques no admeses o expressament prohibides . . 
v) L'expedició, la comercialització o la circulació ·de vins emparats per 1!3S denominacions 
d'origen protegides o Indicacions geogràfiques protegides sense estar proveïts de les 
. ontra~tiquetes , els precintes de control o qualsevol altre mitjà de control establert per la 
n r.mati\ra vigent o per un acord de l'òrgan de gestió de la denominació d'origen protegida o 

cació geúgràfica protegida, si s'escau. · 
L'incompliment de les prohibicions expresses establertes en la normativa europea quant a 
utilització, la fermentació alcohòl!ca, l'obtenció, la r:nescla, l'addició al vi o la transformació 

de determinats produCtes, així com la posada en çirculació, oferta o entrega, per al consum 
humà d'aquells produ.ctes que no la· tinguin permesa, excepte quan l'operació corresponent 
s trobi coberta per. una excepció expressa. . 

. ) La tinença de maquinària, instaHacions o productes no autoritzats per a l'elaboració o 
l'emmagatzematge dels vins o els mostos en locals de les indústries elaboradores o 
envasadores, sempre ç¡ue no comportin riscos per a la salut. · · 
y) La utilització indeguda, per no tenir reconegut el dret, d'indicacions, noms çomercials, 
marques, sJmbols o emblemes que facin referència als noms . protegits per-· algun dels 
sistemes de p·rotecció de. l'origen i la qualitat dels vins previstos a la normativa vigent, o que 
tinguin similittJd fonètica, que puguin induir a confusió sobre la naturalesa, ·la qualitat o l'origen 
dels productes encara que vagin acompanyats dels termes: tipus, estil, gènere, imitació, 

. succedani o altres d'anàleg?. . · · _ 
z) La utilització, quan no s'hi tingui dret, de les mencions de característiques dels vins 
reservade's a vins protegits per una ·denominació d'origen o una indicació geogràfica 
protegida. . · · 
a') L'oposició a la presa de mostres, no atendre els requeriments de la inspecció, la 
desobediència reiterada a l'Administració; la dilació injustificada ·a la negativa a subministrar 
informació o documentació -necessària per .. a les funcions d'inspecció i control administratiu, 
així com· l'aportació de documentació o informació falsa. · 
b') La manipulació o disposició de qual$evol forma de mercaderies intervjngudes 
cautelarment o · l'incompliment · de les rnesures · cautelars adoptades per part de 
l'Administració, sense comptar amb l'autorització de l'òrgan competent, quan no resulti 
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acreditat que comportin un risc per a la salut, sempre que aquest · fet. 'J).9_.I~~~.s~~tl üna 
violació dels precintes ni que les mercaderies intervingudes no surtin del recinte. . . 
e') La comissió d'infraccions lleus qÚan, en un termini dels tres anys anteriors, l'fnfràctor hagi 
estat sancionat, per mitjà de resolució administrativa ferma, per la Comissió de dues 
infraccions lleus corrésponents a una rnateixa infracció de les t_ipificades en l'article _51 . . 
52.2 A més de· les· anteriors i per als operadors acollits a una denominació d'origen protegida 
o indicació geogràfica protegida, constitueixen infr?ccíons greus: 
a) Les -inexactituds o omissions en les dades i comprovant~ que en çàda cas siguin . 
necessaris ~ls registres de la d~nominació d'origen protegidà o Indicació geògràfica 
protegida, qua.n la dife~ència entre la quantitat consignada ·i la correcta superi el percentatge 
que s'estableixi en la normativa estatal o autonòmica:, segons correspongúi , que en ·cap cas 
no pot ser superior al cinc per cent de la diferència esmentada. · 
b) L'incómpliment del plec. de cóndicions · sobre pràctiques de producció, elaboració, 
transformació, conseNació, envelliment, transport, condicionament, etiquetatge; envasament i 
presentació . 
. e) L'expedició, comercialització o circulació de vins emparats sense est~r proveïts de les 
contraetiquetes, precintes numerats o qualsevol altre mitjà de contro1 que estableix el plec de 
condicions. . . · 

,---.-.::s;:-r-o,~"' d) L'elaboració, l'envasat o l'etiquetatge de vins emparats en instal· lacións no inscrites en la 
enominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida. . 

e Qualsèvol altra infracció del plec de condicions de la denominació d'origen protegida o 
-~~~=H·fl . CiÓ geogràfica protegida, O d~fs acords del SeU òrgan de gestiÓ en matèria de 

p educció, elaboració o característiques dels vins emparats. · 
L'ús dels noms protegits sense tenir-ne dret que. es preveuen en l'article 19. 

)....lltiliSar en l'elaboració der productes. emparats per .a una ·denominació d'origen protegida o 
······ h- - . dicació _geogràfica protegida determinat nivell de protecció, de raïm ·procedent de parceHes 

· n les quals els rendiments han estat superiors als autoritzats. 
h) L'existència de ·raïm, mostos o vins en celler inscrit sense la documentació pre.ceptiva que 
empari el seu origen com a producte per. la denor:ninació d'origen protegida, o l'existència-en 
celler de· documentació que acrediti unes existè[lcies de raïm, mostos o vins emparats sense 
l'existència d'aquest productes . . Les existències de vi en celler" han de coincidir .amb . les 
existènèies declarades documÉH)talment, tot i que s'admet una tolerància del dos per ceflt en 
més o en menys, amb caràcter general, i de l'u per cent p~r a les çlenominaci_ons d'origen 
protegides qualificades. · .· 
i) l'actuació d'un operador que elabori, envasi, emmagatzemi, envelleixi o comercialitzi 
productes vitícoles fent ús del nom d'una denominació d'origen . protegida o una indicació 
gèògràfic~ protegida sense èstar inscrit en el registre q registres que li correspongui. 

·Article 53 
ll"!fraccioris molt greus 
53.1 ~s consideren _infraccions· molt greus . . 
a) L'incompliment del lliurament de productes per a les destjl·lacions obligatòries de dues o 
més campanyes en el períod13 dels cinc anys anteriors a la inspecció. 
b) L'elaboració, la transformació o la comercialització dels productes regulats per aquesta 
Llei, per mitjà ·de tractaments, pràctiques o processos àplicats que comportin un risc per a la 
salut. 
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·e) La no-indicació a l'etiquetatge i presentació dels vins d'elements suficients per diferenciar 
clarament la seva qualificació i procedèncià, a fi d'evitar confusió en .els consumidors, 
derivada de la utilització d'una · mateixa marca, nom comercial o raó social en la 
comercialització de ·vins corresponents· a diferents nivells de protecció o procedents de 
diferent~ àmbits geogràfics. · 
d) L.,a falsificació de productes o la venda de productes falsificats. 
e) La tinença de maquinària, instaHacions 6 productes no autoritzats per a l'elaboració o 
emmagat4ematge dels vins o mostos en locals de les ifldústries elaboradores o envasadores, 
quan comportin riscos per a la salut. . . 
f) La negativa absoluta i . tota altra obstrucció· de l'actuació dels serv~is d'inspecció o dels 
òrgans de control í qualificació, i l'ap.ortació de documentació amb informac.ió falsa .. 

I g) La manipulació, el trasllat o la disposició, sense autorització, de mercaderies intervingudes 
cautelarment, si es violen els precintes o si les mercaderies surten de les instal·lacions en 

uè van ésser intervingudes. · 
) Les coaccions, les amenaces, les injúries, ·les reprE;!sàlies,. les agressions o tota altra forma· 
e pressió al personal al servei de les administr$cidns públiques que tingui atribuïdes 

cians d'inspecció o de control administratiu. · 
~ comissió d'infraccions greus quan, en un .termini de dos anys anteriors; l'infractor hagi 

sta sancionat per resolució administrativa ferma per la comissió d'una altra infracció greu 
ifi ada en alguna:· de les in'traccio~s especificades en l'article 52.1 . 

3.2 més de les anteriors· i per als operadors acollits a una denominació d'origen protegida 
ció geogràfica protegida, constitueixen infraccions molt greus: · . . · · 

utilització, .quan no s'hi tingui drèt, d'indicacions, noms ·comercials, marques, símbols o 
lemes que facin .referència als noms emparats per una denominació d'origen protegida o 

~~~l,llla·-~fldicació geogràfica protegida, o ·que, per la seva similitud fonètica · o gràfica amb els 
ms .protegits o amb els signes o emblemes que els siguin 'característics, puguin induir a 

co fusió sobre la naturalesa,. la qua.litat o l'origen dels producte.s, encara que vagin pre·cedits 
pe termes «tipus», <<estil», <<gènere», «imitació», «succedani» o altres d'anàlegs. 

· b) L'ús dels noms .protegits, en productes als quals expressament se'ls hagi negat: que es 
preveuen en l'article 19.' . . 
e) . La tinença indeguda, negociaciq o utilització dels documents, etiquetes, coritraetiquetes, 
precintes i altres elements d'identificació propis dels vins emparats per una denominació 

· d'origen protegida o una indicació. geogràfica protegida, així com-la 
falsificació d'aquests, sempre que això no ·sigui constitutiu de delicte o falta. . . . . 

Article 54 
lnfraccións i sancions de les entitats de control i certificació 

· 54.1 Les entitats de control i certificació incorren ·en infracció lleu en els casos següents: 
. a) Quan no s'hagi comunicat dins dels terminis establerts· a . l'article 40 tota la informació 
relativa a les seves actuacions,· l'organització i els operadors subjectes al seu control, que 
resulti necessària per a la seva supervisió. · 
b) Quan es produeixi un retard injustificat, per un termini inferior a un mes, en la reali~zació de 
les comprovacions ·sol·licitades per l'autoritat competent. 
e) Quan s'emeti informe en relació a les seves actuacions o assajos, el contingut dels quals 
no estigui basat en observacions directes i circumstanciades, recollides per escrit i subscrites 
per una persòna ·identificada. 
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d) Quan s'apartin de forma injustificada del que s'estableixi en els seus procediments 
d'actuació. _ _ 

. 54.2 Les entitats de control i certificació incorren en infracció greu en els casos següents: 
a) · Quan hagin estat sancionats amb anterioritat p~r una infracció lleu, per resolució 

. administrativa ferma, per tercera vegada en un mateix període de· divuit mesos. 
b) Quan es_ produeix un retard. injustificat, per un termini igual o superior a un mes., en la 
realització de les comprovacions sol· licitades per l'autoritat competent. 
e) Quan s'emeten infornie o resultats d'assajos, inspeccions o proves, el contingut dels quals-. 
no es corresponen amb la realitat o són incomplets, per una insuficient constatació dèls fets 6 
per la deficient aplicació de les normes tècniques. -
54.3 Les ~ntitats de control i certificació incorren en inf~acció molt greu en els casos 
següents: · · · 
a) - Incompliment de . les -condicions essencials tingudes en compte en concedir~los 
l'autorització -corresponent. 
S'entén per condicions essencials de l'autorització les relacionades amb la comRetència 
tèc!lica de l'entitat, la independènpia, la imparcialitat, l'objectivitat i la confidencialitat. 

_ b) Quan resultin sancionats per mitjà_ de resoluèió administrativa ferma, amb la suspensió per 
segona vegada en un mateix termin-i de tres anys. · 

_ _ _ e) Quan s'emeten informes, o resultats d'assajos, inspeccions o proves, el contingut dels 
/ ;- -q~als no es corr.e~ponen. am~ ,la realitat o _són i~co~plets, per una insufi?ient constat~ció dels 
I~ · . . e~\ o per la def1c1ent aphcac1o de les normes tecn1ques, quan en resulti un dany molt greu o 
I · ~r~~\derivi un periU molt greu o imminent · per a les persones, I la flora, la fauna o· el medi 
1 • a~lj¡ nt. . _ . . 

-:- Les infraccions lleus especificqdes en aquest article seran sancionades amb una_ 
am estac.ió. · 
5~ Les infraccions greus esp·ecificades . en aquest article seran . sancionades amb -._una 

~ooci---:.~~~speAsió de. la seva autorització per un període no superior a sis inesos. · 
_____,~~--::!~~~ ·.6_ Les infraccions molt greus esp~cificades en aquest article seran sancionades anib la 

r~vocació de l'autorització. ' - · 
5\:1-.7 La incoació i la instrucció dels procediments sancionadors relatius a les· entitats de 
certificació i control correspon a l'Institut Català de la Vinya i el Vi. · · 

Article 55 
Concurrència d'infraccions 
Si concorren dues infraccions o més imputables a_ una mateixa persona, i alguna d'aq\.Jestes 
infraccion~ és el mitjà neèessari per cometre l'altra o una de les altres, s'ha q'imposar a 
aquesta persona, com a sanció conjunta, la que correspongui a la infracció més greu. 

Article 56 
Responsabilitat de les infraccions 
56.1 Són responsables de les infraccions comeses pel que fa als productes envasats i amb el 
dispositiu de tancament íntegre: _ _ 
a) La ·firma o fia raó social que figura a l'etiqueta -o en els documents d'acompanyament és 
responsable de les infraccions. Si hi figura més d'una firma, nominativament o per qualsevol 

· indicació que en permeti la ·identificació certa, aquestes han de respondre solidàriament de 
les infraccions. Així mateix, són responsab_les solidaris de les infraccions els fabricants, els 
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elaboradors. o els e~v.asadors que no figurin a l'etiqueta, si se'n prova la connivència. o si han 
participat en la comissió de la infracció. 
E.n el · supòsit que s'hagi falsificat l'etiqueta ó els documents d'acompanyament, la 
responsabilitat correspon a qui hagi fet la falsificació o comercialitzi els productes amb 
coneixement de la falsificació'. · · 
b) Les persones que · comercialitzin productes no-conformes, si de !~etiquetatge o els 
documents d'acompanyament se'n dedueix directament la infracció. 
ç) Els corriercialitzadors del producte, en·'el cas.que el producte envasat no dugui les dades 
necessàries per identificar els resP,.onsables, llevat que se'n pug!Ji identificar els ehvasadors, 
sens perjudici de la responsabilitat que correspongui als tenidors. 
56.2 Són resP,onsables de le~ . infraccions en produptes a doll, productes envasats sense 
etiqueta o product~s amb etiqueta en la· qual no figuri cap firma o raó social els envasadors o 
els comerèiants que tinguin el producte o que el comercialitzin, excepte quan es pugui 
identificar de manera certa la responsabilitat d'un tenidor anterior, sense perjudici de la 
responsabilitat que correspongui a l'actual. . 

1 56.3· Els titulars de les explotacions i subsidiàriament, la persona propietària d'aquestes, són 
I responsables de les infraccions r~latives a plantacions, replantacions i a reposicions de' 

marres o reg. Són les persones lliuradores de collita i les persones titulars dels cellers, els 
. esponsables de les inexactituds o' els errors de les anotacions, declaracions o 
e municacions relatives ·a raïms realitzades al RVC · 
5 4 De les infraccions comeses per les persones jurídiques, inclosos els òrgans de gestió 
del vins protegits anib una denominació d'origen protegida o una indicació geogràfica 

""-~-;ié- ""~·.¡¡e:' -~ · ··:m gida .i els organismes o òrgans d'inspecció o control, en seran responsables 
e 

1
, . \ u sidiàriament els administradors o titulars de tots aquests que no realitzin els actes 

'. cessaris que siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions 
=-- .......,__....:::.._/. · trrgíOeS, consentin l'incompliment per part de qui d'ells depet:lgui ·o adoptin acords que 

..... tac possibles tals infraccions. 
56. Així mateix, seran responsables subsidiàriament els tècnics responsables. de~ 
l'elaboració, l'envasament o e!' control intern de les infraccions directament relacionades amb 
la· seva activitat professional. 

· 56.6 Els transportistes que portin mercaderi.es sense la documentació. adequada són 
considerats responsables si se'n prova connivència amb els responsables. 
56.7 Si E?n la comissió d'una mateixa infracció hi ha participat més d'una p~rsona, física o 
jurídica, la responsabilitat és solidària. . 
56.8 La: .responsabilitat administrativa per lf!s· infraccions . aquí es refereix aquesta llei és 
C()mpatible amb l'exigència a l'infractor de la n~posició de la situació alterada per aquesta al 
seu estat origin.ari, així com la indemnització per danys i perjudicis, . i és independent ·de la 
responsabilitat civil, penal o d'una altre ordre que, si escau, es pugui. exigir, em els termes 
establerts en l'ordenament jurídic. ~ 

Capítol2 
Sa!lcions i competència sancionadora 

Article 57 .. 
Sancions 
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57.1 Les infràccions lleus són sancionades mitjançant !;aplicaciÓ ·d'Ún ·ad'vertlñïènt b sanció · 
·pecun1ària de 100 suros a 2.000 euros. Aquest import es pot excedir fins a cobrir el valor de 
. les· mercaderies, productes o superfícies objecte de. la infracció. En matèria de viticultura, el · 
càlèul del valor dels productes es realitzarà de la forma que es determina en l'apartat 2. 
57.2 ·Les infraccions greus són sancionades mitjançant l'aplicació d'una sanció pecuniària· 
d'entre 2.001 suros i 30.00.0 eu ros. Aquest _import es pot excedir fins a arribar al5%.del volum 
de vendes del producte .objecte d'infracció, corresponent a l'exercici èconòmic 

· immediatament .a.nterior al de la iniciació del procediment sancionador. . 
·. En el cas d'infraécions greus· en matèria específica de Yiticulturà, l'import de '¡a sanció és del 

.tant al quíntuple del valor de la producció afectada. Aquesta . es calcula multiplicant la 
producció anual mitjana per hectàrea en el quinquenni precedent a la zona o província on 
èstigui enclavada la superfície afectada pel .preu mitjà ponderat en ·el mateix període i a ·la 
mateixa zona i província.· · 
57.3 Les infraccions molt greus són sancionades mitjançant l'aplicació d'una sanció 

' pecuniària d'entre 30.001 · euros i 300.ÒOO euros. Aquest import pot excedir fins a arribar al 
1 O% del volum de vendes del producte objecte d'infracció, corresponent a l'exercici econòmic 
immediatament anterior al de la iniciació del procediment sancionador. · 
57.4 Les sancions establertes per aquesta Llei són compatibles amb la pèrdua o la retirada 
de drets ~conòmics que regula la normativa de la Unió Europea, de l'Estat o de la Generalitat. 
7.5 En els ·supòsits d'infraccions molt greus es pot imposar com é\ sanció accessòria el 

t cament temporal, per un període màxim de cinc anys, de l'empresa sancionada. 
s . . 6. La infracció . tipificada a l'article 52.1.i) serà sancionada amb la ·multa establerta e.n 

·- _ J' r;1t 2 d'aquest article i amb la sanció accessòria consistent en l'arrencada de la vinya. 
s despeses que en derivin han d'anar a càrrec de la persòna o persones sancionades. 

7.7 Quan.les infraccions greus siguin comeses per operadors acollits a un nivell de protecció 
~--n--. i l'afectin, es pot imposa~ com a sanció accèssòria la pèrdua temporal de l'ús del nom protegit 

·er un ermini màxim de tres anys. Si es tracta d'infraccions molt greus, es pot imposar com a 
sanció accessòria la pèrdua temporal per un termini de cinc anys ~ la pèrdua definitiva 
d'aquest ús. 

Article 58 
Graduació de les sancions . 
58.1 Per· determinar la sanció que correspon d'aplicar, dins er tram assenyalat per é\ cada 
infracció, s'han de tenir en compte. els criteiis següents: 
a) L'existència d'intencionalitat o negligència. . 
b) La reiteració, entesa com la· concurrència de· més d'una irr~gularitat o infraccions que se 
sancionin en un mateix procediment. 
e) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La rèincidència. Als efectes d'aquesta · Llei, es considera reincidència la comissió, en el 

. termini de tres anys, de ·més d'una infracció de la mateixa naturalesa, si s'han declarat per 
resolució f~rma. · 
e) El volum de vendes o de producció i la posi.ció de l'empresa infractora en el sector 
vitivinícola. · 
f) El reconeixement i l'esmena ·de les infraccions abans que es resolgui el procediment 
sancionador corresponent. . 
g) La quantitat i .el valor del vi i els mostos que hari estat objecte de la infracció. 
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h) Les hectàrees de vinya i el valor del .raïm que han estat ot;>jecte de la. iñffàcdio·.- ~- ·-
. i} El temps transcorregut d'ençà que s'ha comès la infracció: 
58.2 La quantia de la sanciq podrà minorar-se motivadament quan els fets constitutius de la 
infracció sanciqnada ocasionin, al mateix temps, la pèrdua o retirada de beneficis europeus 
en proporció a l'efectiva pèrdua o retirada d'aquests beneficis. Així mateix, podrà minorar-se 
motivadament la sanció, atenent les. circumstàncies específiques ~el cas, quan la sanció 
resulti excessivament onerosa. · · · 
58.3 Quan en la instrucciÓ del corresponent procediment sancionador es determini la quantia 
del benefici iHfcit obtingut per la comissió de les infraccions sancionades~ la sanciÓ imposada . 
en cap cas nb podrà ser inferia~ en la quaptia del benefici. · 

Article 59 
Competència i procediment sancionador 
:59.1 És competent per aèordar la incoació dé procediments sancionadors i si s'escau acordar 
mesures cautelars eVIa director/a dels serveis ·territorials del · departament competent en 
agricultura quan es tracti d'infraccions en matèria vitícola •i el/la director/a general competent 
en qualitat agroalimentària quan es tracti d'infraccions en matèria vinícola. · · 
59.2 Són òrgans competents per resoldre: 
a) Per infraccions lleus, en matèria vinícola, el director/a general competent en matèria de 
qualitat agroalimentària i en matèria vitícola el/la dir~ctor/a dels serveis territorials 
corresponent del departament competent en agricultura. 
) Per infraccions greus, en matèria vinícola el director/a -general competent en matèria de · 
alitat agroa:limentària i en matèria vitícola el/la director/a dels serveis territorials 

e rresponent del departament competent en agricultura. 
ç_~~p~r les infraccions lleus i greus comeses per les entitats de certificació i control, el/la 

d'rector/a de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. 

.... ~.........., 
) Per infràccions molt greus, en matèria vinícola, el/la conseller/a competent en matèria 
'Agricultura, i en matèria vitícola, el/à director/a general competent en matèria d'agricultura . 

· rticle 60 
escripció i caducitat 

60.1 Les infraccions i sancions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de 
dos anys, i les lleus, al cap de .l'any. 
60.2 El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sanciònador és d'un. any a 
comptar des de la incoació ·fins a notificaCió de la resolució de l'expedient. · 

·ArtiCle 61 
Advertiments . 
Si com a conseqüència· d'una inspecc1o . es comprova l'existència d'irregularitats·, _l'òrgan 
competent per . incoar el procediment sancionador pót advertir a l'empresa operadora o a 
l'entitat de certificació i control en .el sentit que corregeixi els defectes detectats, sempre que 
nb hagi estat advertida en el darrer any per un fet igL!al o similar i que la infracció sigui 
tipific'ada corn a lleu. · 

Títol? . 
L'Institut Català de la Vinya i el VI (INCA VI) 

45 



Generalitat de Catalunya 
Departament d•Agricultura, . 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Capítol1 
Naturalesa i funcions 

Article 62 
I . 

. . ; .. ·~ . . ' 

l ¡, 6 oz· . '{) n (lo (> • o tt l ~ l o . !. , ~ • ,, v v ~ i. 

)-, • \ I ~ • ,•; ' ' ' ¡I I 

Naturalesa de l'Institut Català de la Vinya i el Vi· 
· 62.1 L'.lnstitut Català de la Vinya i el Vi es configura com a un organisme autònom, de 

. caràcter administratiu, a.mb autonomia econòmica i financera, personalitat jurídica pròpia i 
capacitat d'obrar per al compliment de les funcions establertes -per aquesta Llei o les que li 

. siguin aplicables. 
62.2 L'Institut Català de la Vinya i el Vi queda sotmès, pei que fa al règim jurídic; a les 
disposicions d'aqu~sta Llei ·i dels reglaments que la despleguin, al seu estatut jurídic i a la 
resta de disposicions que li siguin aplicables. . , · 
62.3 L'Institut Català ·de la Vinya- i el Vi resta adscrit al departament competent en matèria 
d'agricultura.· 

Article 63 
· V Funcions de l'Institut Català de la Vinya i el Vi 

Són funcions de l'Institut Català de la Vinya i el Vi: 
a) Dur a terme les . actuacions que, en matèria vitivinícola, determini el departament 
~ompetent en matèria d'agricultura i qualitat agroalimentàri_a. · _ . . . 
·b~ Exercir les competències en matèria de viticultura i enologia que expressament li siguin 
atribuïdes. . 

·- _ Q 
1 
Exercir la competèncià del control i la supervisió de les entitats certificadores. 

----==~- Col~laborar amb els sectors econòmics I. socials i amb els consumidors en les matèries 
relacionades amb la vinya i el vi. · · 

~~~E::rt~~ealitzar actuacions, èom a organisme especialitzat. del departament competent eri matèria 
e viticultura, en matèria de recercp., experimentació, difusió. i anàlisi per a l'orientació i la 

\ illora productiva, de s~stenibilitat mediambiental de la producció vínica, de conei~ement 
~ els mercats vinícoles i de mi-llora dels procediment? d'aplicació de la normativa que afecta 
~lS sectors 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 90nformen· el sector vitivinícola, en el coneixement de . 
l'estructura econòmica, els mercats vitivinícoles i la .cadena de valor d'aquest s·ector. · 
h) Realitzar actuacions com a organisme especialitzat del departament competent en matèria 
d'agricultura, quant al control de q'ualitat 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 vitivinícoles, en els termes que aquesta Llei determina. 
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-.geogràfiql.Jes protegides. 

. ... ~- , 
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I) Emetre !nforme preceptiu i tramitar l'expedient corresponent p·el · .. que ·ta·: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 em el mercat interior com en els mercats 
internacionals. 
n) Impartir cursos ~ls 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 uniyérsítats, 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 E?l paper de les· dqnes i la igualtat de gènere establint estratègies de foment de 

' lesïnicíatíves de les dones, la formacíq i l'assessoràment específiques en matèria vitíviníccila, 
i en particular en connexió amb la gestió econòmica de les explotacions agràries. 
q) Les altres que li encomaní el departament competent eri matèria d'agricultura i qualitat 
agroalimentària: · · 

Capítol 2 . 
structura orgà11íca bàsica 

A icle 64 
-:'i=--=::-l'rl-b'"t'?\0 gans de govern de l'Institut 'català de la Vinya i el Vi 

'n òrgans de govern de l' Institut Català de la Vinya i. el Vi : 
~+-~~~"".9f~=E""'I ~resident o presidenta. 

EI.Consel,l Rector .. 
El directór ò directora. 

Article 65 
El president o presidenta de l'Institut Català de la Vinya i el Vi 

· 65.1 El. president o presidenta de l'Institut Català de la Vinya i el Vi és el conseller o · 
consellera competent en matèria d'agricultura. 
65.2 Corresponen al president o presidenta de l'Institut Català de la Vinya i el Vi les funcions 
segQents: · · 
a) Definir I~ política general de l'Institut. . 
b) Exercir la representació i la direcció superiors, de l'Institut, 
e} I!'Tlpuls~r i supervisar les activitats de l ' lnstit~t-. 
d) Presidir en Consell · Rector i el Consell Assessor, convocar-ne les reunions, dirigir-ne les 
sessio,ns i v,etllar pel compliment dels acords .. que adoptin aquests òrgÇJ.ns. 
e) Aprovar l'avantprojecte del pressupost de l'Institut. . 
f) Exercir qualsevol altra funció que li atribueixin les disposicions legals ·i les que no estiguin 
assignades als altres òrgans. · 

.. . 
Artièle 66 
Consell Rector 
Composició del Consell Réctor 
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66.1 El Consell Rector és format per: · · · -· · ---·'"·· · -·-- -
a) El _ president ci presidenta; que és el conseller o consellera c,ompetent en matèria 

· d'agricultura. 
b) Secretari/ària general del dep·artamenl en matèria d'agricultura. 
c)EI director o directora general competent en matèria de qualitat agroalimentària. 
d) El director _o directora general competent en matèria d'agricultura. . 
e) El direc~or o directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. . 
f) Un secretari o secretària, que nomena el presidènt o presidenta, amb veú i sense vot, que 
ha de ser personal funcionari adscrit a l'Institut Català de la Vinya i el Vi, a qui correspon les 
funcions establertes en la n·ormativa vigent en matèria éf'òrgàns col·legiats. 
'66 .. 2 El Consell réctor es reuneix en ·ses~ió ordinària almenys dos cops l'any, i en sessió 
extraordinària sempre qué ho decideixi la presidència o ho sol·licití almenys · dos dels seus 
membres. 
66.3 El Consell Rector, a proposta del director o directora, pot acotdar_ la creació de 

~comissions asse~sores que consideri adients per al compliment de les seves funcions que 
aquesta llei cÚribueix a l'Institut Català de la Vinya i el :Vi. . . · 

rticle 67 
ncions del Consell Rector 

. 6 .1 · Correspol) al Consell Rector de l'Institut Català de la Vinya i el Vi est?blir els criteris 
. - . . ge. erals d'actwació i avaluar periòdicament els resultats obtinguts. · 
, : .2 En el marc de la funció general prevista a l'apartat primer, corresponen al Consell Rector 

I s funcions específiques següents: -
a) Aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost. 

-- -b~rovar la memòria anual d'activitats. 
e}-Aprovar _els reglaments interns d'organització i funcionament del Consell Rector l del 

· Consell Assessor. · 
d) Emetre informe sobre els projectes de' normes legals o reglamentàries que afectin el sectpr 
vitivinícola. · · 
e) Aprovar la proposta de taxes i preus públics i, si s'escau, de les exempcions i ajuts. 
f) Qualsevol . altra funció que el president o presidenta o .el director o directora consideri 
atribuir-li. 
67.3. El Consell Rector es regeix per les normes que s'estableixin en les disposicions vigents 
sóbre_ funcionament d'òrgans_col·legiats de l'Administració de la Generalitat. 

Article 68 . 
El director o directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi 
68.1 El director o directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi és nomenat pel Govern, a 
proposta del conseller o consellera competent en matèria d'agricultura. 
68.2 Són fu'ncions del director o directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi: 
a) Elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Català de la Vinya i el Vi i fer-ne 
l'execució. . . · .· 
b) Dirigir els serveis i l.a direcció de recursos humans de l'Institut i executar els acords del 
Consell Rector. · 
e) Aprovar els expedients de contractació de l'Institut. 
d) Representar ordinàriament l'Institut. 
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e) Ordenar les despeses, de conformitat amb la.-normativa pressupostària. 
f) Exercir qualsevol altra funció que li atribueixi el pres.ident. · · 
g) Dirigir les activit_ats ordinàries de l'Institut. . ' · 

.. 
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h). Emetre informe sobre el reconeixement, la modificació, la suspensió o la revocació dels 
òrgans de ge~tió de les denominacions d'origen· protegides o indicacions geogràfiques 
protegides. 
i) Qualsevol altra funció no reservada al pre$ident. 

Article 69 
Consell Assessor 
69.1 El Consell Assesso; de .l'Institut Català de la Vinya i el Vi és l'Òrgan coi·legiat que té cotn · · 
a finalitats promoure la participació del sector vitivinícola i dels departaments oe la Generalitat · 
que puguin contribuir als objectius de l'Institut. · 
69.2 La composició del Consell Assessor i el ' nomenament dels membres s'han d'establir per 
reglament. En tot cas, s'ha de garantir .que en siguin membres els presidents dels òrgans de · 

.\ gestió de les denominaciqns d'origen protegides, i ~I cpnseller o consellera competent en 
matèria d'agricultura n'ha d'exercir la presidènCia. · 
En la composiciÓ del Consell assessor s'ha de procu-rar que la repre_sentació d'homes i dones 
estigui equilibrada. 
69.3 Lés funcions del Coñsell Assessor de l'Institut Català de la Vinya i el Vi són: 
) Emetre inform_e sobre els projectes formulats per· al desplegament legislatiu i reglamentari 

la normativa vitivinícola. 
nèixer els- plans d'actuació de l'Institut i, si escau, formular-hi observacions i 

s ggeriments. , . 
Conèixer l'evolució i les perspectives dél sector vitivinícola, els plans de modernització i 

'orientació productiva, ésser-ne informat i, si . escau, emetre informes sobre aquestes 
~~~!frt1-~-TE-e~s·tions. · · 

) Assessorar l'Institut sobre totes les seves activitats i funcions, i també en relació amb les 
matèries i els estudis que li puguin ésser encomanats. · 
69.4 El Consell Assessor s'ha de reunir en sessió ordinària un cop l'any, com a mínim, i en . 
sessió . extraordi.nària tantes vegades com cònvingui. Les reunions són convocades pet 
president o presidenta, que en fixa l'ordre del dia. 
69:5 Les sessions ordinàries del Consell Assessor s'han· de convocar amb una antelació 
mínima de vint di~~ naturals, i les sessions extraordinàries s'han de convocar amb una 
antelació mínima de set dies naturals. · 
69.6 El quòrum per a la constitució del Consell Assessor é$ de !a meitat més un dels 
membres. El. president té vot diriment en el cas d'empat. Els acords s'adopten per majoria, 
dels membres assistents. · 

Article 70 . 
Règim econòmic i de contractaciÓ 
70:1 L'Institut Català de l.a Vinya i el Vi, per al complir:nerit de les seves finalitats, compta amb 
els béns i els recursos econòmics següents: · . . 
a) Les quantitats consignades ànualment en els pressupostos de la G.eneralitat. 
b) Les subvencion? i altr~s aportacions públiques o privades . . 
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e) El producte de les taxes, el~ preus públics i els altres ingressos que ·mériti .. per la sev~ 
activitat. 
d) Els béns i els drets q~é constitueixin el seu patrimoni, i llurs productes i rendes. 
e) l,ès contraprestacions derivades dels convenis. · 
f) Els ingressos procedents de les operacions de crèdit ·necessàries per al compl_iment dels 
seus fins. _ . 

. g) El producte de l'execució dels docum~nts de garantia que imposi en l'exercici de les seves 
competències. . . . 
h) Qualsevol altre. recurs econòmic que legalment se li pugui atribuir. 
70.2 El règim jurídic de contractació de I'INCAVI és el que estableix la legislació sobre 
contractes del sector públic. , 
70.3 L'òrgan de contractació de l'INCA VI és la Direcció. 
-70A El règim patrimonial de I'INèAVI és èl.que estableix la nor.mativa que regula el patrimoni 
de l'Administració de la. Generalitat. -

Article 71 
Recursos administratius . 
71 .1 Qorrespon al president o presidenta de l'Institut Català de la' Vinya i el. Vi la competència 
~er resoldre els recursos d'alçada contra els actes del director o 'directora. 

~.¿-....,u,.:::::...J 1.2 Els actes dictats.pel president o presidenta exhaureixen la via administrativa. 
3 Correspon al director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi la resolució dels recursos 

'a ada contra ers actes administratius dictats pel president o presidenta de les comissions 
· r et res dels òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides o indicacions 

o ràfiques protegides. · · 

icle 72 
Foment de la cul~uia del vi 
L'INCÀVI, conjuntament amb la resta de departaments i d'organismes de la Generalitat de 
Catalunya, en col· laboració amb les entitats locals i els agents socials i econòmics, ·ha de 
promoure campanyes de promoció, difusió i informació relàtives al valor del sector de !a vinya 
i el vi i la protecció de les vinyes. A aquests efectes, les c~mpanyes esmentades han de · 
garantir els aspeqtes següents: . _ · · · 
a) La informació als _consumidors sobre els productes vínics i el consum re?ponsable. 
b) L'educació i la formaciç) dels consumidors. 
e) El foment de la vinya, afavorint el respecte. al medi ambient·i la sostenibilitat. 
d) El patrimoni cultural ·· que ha significat ·al llarg de la història el conreu de la vinya 
l'elaboració del vi, i e) foment de l'enoturisme. . 
e) L'impuls del.vï'ns elaborats a Catalunya, especialment' en països tercers. 

Article 7~ 
Formació i foment de la transferència tecnològica 
73.1 L'INCAVI, en col·laboració amb altres· entitats o institucions, els òrgans de gestió de les 
denominacions d'origen protegide.s o indicacions geogràfiques protegides de les 
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organitzacions professionals i sectorials, pot ·realitzar actuacions d~ -;,-iÍÏ~?a de- la formació 
· dels vini9ultors i \,fiticul!qrs en allÒ que ·es refereix a: · · · . · 

a) La implantació. i aplicacions de les noves tecnologies. · 
b) La fertilització i la protecció fitosanitària qL,Je garanteixin l'obtenció d'una producció de 
qualitat. . . . 
e) El coneixement dels factors que repercuteixen positivament en la qualitat dels vins, com 
són l'elecció del moment òptim de verema i la cura del raïm durant el tra.nsport al celler .. 
d) L'adopci~ de mesures i comportamènts conduents a revertir els efeçtes del canvi climàtic. ·. 
73.2 L'Institut Català de la Vinya i el Vi, en col-laboració amb el departament competent en 
matèria de formació professional · per a l'ocupació o les universitats, pot impulsar accions de · 
formació aareçades a la qualificació profèssional dels vinicultors i viticultors. 

Disposicions addicionals , 
../ 

Primera 
Col·laboració intraadmi n istrativa 
Els div,ersos organismes i departaments de la Ge'neralitat que tinguin competències en 
matèria d'agricultura i qualitat agroalimentària, de consum i de salut entre. altres, hàn 
d'establir protocols de coordinació · amb l'objectiu d'incrementar l'efectivitat en els controls 

igits per la legislació vigent i establir un sistema de comunicació dels controls efectuats per 
sts organismes a les denominacions d'origen protegides. · 

gona 
~~ - . .· 

_ _:::::;:2~~~;fví ecològic resta sotmès a les normes generals aplicables a tot tipus de vins i ·a les que 
guin afectar-:lo per emparar-se en una denominació d'origen protegida o una indicació 
ogràfica protegida, si s'escau, sense perjudici de les especificitats previstes en la normativa 

de 1!'1 producció agrària _ecològica. 

Tercer~ . 
Vin.s de producció integrada' i biodinàmica 
Sens perjudici de les seves espécificitat$ previstes en la normativa que els és pròpia, els vins 
de producció integrada i biodinàmica resten sotmesos a .les normes generals aplicables a tot" 
tipus de vins i a les que puguin afectar-los per elllparar-se en una denominació d'origen 
protegida b una indicació geogràfica protegida, si s'escau, sense perjudici de les. especificitats 
previstes en la normativa que els és pròpia. · 

Quarta 
Òrg¡ms·de gestió supraautonòmica . 
L'Administració de la Generalitat ha de participar, de la forma que es determini en la norma 
específica corresponent, en els òrgans de gestió de ·les denominacions d'origen protegides 
víniques l'àmbit geogràfic de les· quals superi els límits de Catalunya. . 
Aque?ta participació ha de garantir suficientment la competència· de la Generalitat en matèria 
de denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitat previst a l'article 128 de I'Estati.J_t 
d'autonomia. 
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Disposició transitòria . 
Prócediments anteriors 
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Els procediments incoéltS abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei se segueixen tramitant 
d'acord amb el que estableix la normativa anterior. · 

Disposició derogatòria 
Derogacions normativa 
Es deroga la Llei 15/2002,·de 27 de juny; d'ordenació" vitivinícola. 

. I 

Es deroga el Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, 
de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola,_ excepte els articles 6 a '14·, capítol 1 del títol I, articles 
23 a 27 i 34 a 44,· capítol 2 del títol 11 i títql IV. · 

Disposicions finals 
. Primera 
Desplegament reglíimentari · 
S'autoritza el Govern pe·r ·dictar les disposicions necessanes per a desplegar i executar 
aquesta llei, sens perjudici de les habilitacions expresse$ de desplegament .i execució que 
aque_sta llei estableix a favor de . la persona titular del departament competent en ·matèria 
vitivinícola. 

Segona 
Actualitzacions imports sancions i penalitzacions 
s faculta el Govern per actualitzar, mitjançant un decret, l'import de les sancions 

p nalitzacions que estableix aquesta Llei. 

~~~~~~~ra 

E tructura orgànica INCA VI 
GÒvern ha de regular l'estruct.ura orgànica de l'Institut Català de la Vinya i el Vi mitjançant 

~~~-~ 

Quarta 
Supletorietat 
En tot allò que no estigui previst en aquesta Llei, és d'aplicació supletòria la Llei 14/2003, de 
13 de juny, de qualitat agroalimentària . 

. _Cinquena 
Entrada en vigor . . 
Aquesta, Llei entra en vigor al cap de dos mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. · 

.! 
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