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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei vitivinícola de Catalunya
200-00002/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 50288; 50622; 50643; 50644 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 50288)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte 
de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 19

Article 19. Disposicions generals
19.1 A efectes d’aquesta Llei, s’entén per denominació d’origen protegida o indi-

cació geogràfica protegida el nivell de protecció dels productes originaris d’un àmbit 
territorial que coincideix totalment o parcialment amb Catalunya. La seva qualitat i 
les seves característiques s’aconsegueixen pel vincle existent entre la zona geogràfi-
ca 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’envelli-
ment dels productes vitivinícoles emparats, d’acord amb el contingut del seu plec de 
condicions. Els productes vitivinícoles emparats per una denominació d’origen pro-
tegida o indicació geogràfica protegida són els recollits als punts 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 
i 16 de la part II de l’annex VII del Reglament UE 1308/2013 de Parlament europeu i  
del Consell, de 17 de desembre.

1 bis. Aquests es diferencien del vi de taula, que es aquell vi que s’elabora sense 
la realització de cap processos especials. Aquests hauran de comptar amb la infor-
mació suficient sobre la seva varietat, anyada i origen.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 40

Article 40. Autoritat competent
[...]
3 El departament competent en matèria de qualitat agroalimentària, mitjançant 

la direcció general competent en matèria de vinicultura, és l’autoritat competent en 
inspecció i control vinícoles.

3 bis. Els Departaments corresponents en matèria de control del sector del vi i  
de consum, garantiran els recursos i procediments necessaris per un control rigorós de  
la normativa, i sanció si s’escau, tan de les Denominacions d’Origen com de dels 
vins que no ho són, per tal d’evitar pràctiques irregulars que incompleixin la norma.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra p bis a l’article 63

Article 63. Funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Són funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi: 
[...]
p) Promoure el paper de les dones i la igualtat de gènere establint estratègies de fo-

ment de les iniciatives de les dones, la formació i l’assessorament específiques en matè-
ria vitivinícola, i en particular en connexió amb la gestió econòmica de les explotacions 
agràries.

p bis. L’INCAVI establirà acords amb les Universitats i centres de formació per 
impulsar programes específics formació en els diferents agents de la cadena alimen-
tària del sector vitivinícola.

Al mateix temps, s’establiran acords i mesures de suport a la modernització de 
productors i empreses del sector per tal de millorar la seva viabilitat.

[...]

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra p ter a l’article 63

Article 63. Funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Són funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi: 
[...]
p) Promoure el paper de les dones i la igualtat de gènere establint estratègies de fo-

ment de les iniciatives de les dones, la formació i l’assessorament específiques en matè-
ria vitivinícola, i en particular en connexió amb la gestió econòmica de les explotacions 
agràries.

p ter. L’INCAVI establirà mecanismes permanents i protocols de treball i coordi-
nació amb l’IRTA, Universitats i centre d’investigació per millorar la innovació amb 
nous productes, varietats de màxima qualitat. També trobar varietats i cultius més 
sostenibles que contribueixin a mitigar el canvi climàtic.

[...]

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra p quater a l’article 63

Article 63. Funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Són funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi: 
p quater. L’INCAVI crearà mecanismes per tal de millorar la transparència en 

el preu de venta del raïm per part dels productors, amb l’objectiu d’evitar la venta 
sota preu de cost. D’aquesta manera, es potenciaran mecanismes de coordinació i 
mediació entre tots els agents de al cadena alimentària per evitar situacions d’abús 
a la cadena alimentària.

Al mateix temps, s’establirà una coordinació constant amb d’altres Departaments 
i Administracions Públiques que tinguin competències en l’àmbit agrari, de consum, 
de salut o de competència amb l’objectiu d’evitar la fallida dels productors de raïm.

[...]

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra p quinquies a l’article 63

Article 63. Funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Són funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi: 
[...]
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p) Promoure el paper de les dones i la igualtat de gènere establint estratègies de fo-
ment de les iniciatives de les dones, la formació i l’assessorament específiques en matè-
ria vitivinícola, i en particular en connexió amb la gestió econòmica de les explotacions 
agràries.

p quinquies. L’elaboració d’un pressupost anual per a la promoció i foment de la 
cultura del vi.

[...]

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra p sexies a l’article 63

Article 63. Funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
Són funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi: 
[...]
p) Promoure el paper de les dones i la igualtat de gènere establint estratègies de fo-

ment de les iniciatives de les dones, la formació i l’assessorament específiques en matè-
ria vitivinícola, i en particular en connexió amb la gestió econòmica de les explotacions 
agràries.

p sexies. L’impuls, de manera coordinada amb el Consell Català de Producció 
Ecològica, de la producció de vi ecològic, de qualitat i proximitat, amb acompanya-
ment i assessorament als productors sobre les varietats, el procediment d’elaboració 
o la comercialització del vi més idonis, entre d’altres.

[...]

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra e bis)a l’article 72

Article 72. Foment de la cultura del vi
[...]
e) L’impuls del vins elaborats a Catalunya, especialment en països tercers.
e bis. La potenciació de l’Enoturisme, com un factor de creació, d’ocupació i de 

posada en valor de la cultura del vi. Per a això es crearà una taula de treball, con-
juntament amb els diferents agents de la cadena alimentària del vi i les entitats tu-
rístiques que es considerin oportunes.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la Disposició Addicional Primera

Primera
Col·laboració i simplificació administrativa
Els diversos organismes i departaments de la Generalitat competents presenta-

ran un pla de simplificació administrativa per tal de facilitar els tràmits, la burocrà-
cia i els processos administratius en els diferents tràmits del sector.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta bis

Disposicions addicionals
Quarta bis. Millora de l’etiquetatge i l’envàs
L’INCAVI presentarà mesures concretes de millora de l’etiquetatge i l’envàs, amb 

l’objectiu de donar més i millor informació al consumidor i evitar pràctiques frau-
dulentes. Aquestes mesures han d’ajudar a millorar la comercialització i imatge del 
producte.
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Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta ter

Disposicions addicionals
Quarta ter. Millora de les exportacions
Els departaments competents establiran protocols i procediments de col·labora-

ció i coordinació entre els diferents agents del sector del vi amb PRODECA per aju-
dar a augmentar les exportacions als països potencialment consumidors.

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta quater

Disposicions addicionals
Quarta quater. Relacions amb altres productors
Els departaments competents establiran protocols i mecanismes de coordinació 

i comunicació amb d’altres zones productores de vi de l’Estat per tal de no impulsar 
mesures i normes contradictòries que perjudiquin el sector de diferents territoris.

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta quinquies

Disposicions addicionals
Quarta quinquies. Programes de cultiu de la vinya i del vi a les zones de mun-

tanya
Els departaments competents desplegaran programes específics de cultiu de la vinya 

i del vi a les zones de muntanya. Aquests programes haurien de garantir un pressupost, 
l’acompanyament dels productors i una proposta de varietats idònies al territori i el seu 
clima, així com, l’impuls de finques experimentals de cultius de la vinya en aquestes 
zones de muntanya.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta sexies

Disposicions addicionals
Quarta sexies. Viabilitat i sostenibilitat del sector
Els diversos organismes i departaments de la Generalitat competents establiran 

mesures de suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
per garantir la viabilitat i sostenibilitat del sector, sobretot, en la millora de les in-
fraestructures de regs, camins, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.

Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta septies 
Disposicions addicionals

Quarta septies. Protecció de les zones periurbanes
Els diversos organismes i departaments de la Generalitat competents crearan un 

programa de protecció especial de les zones productores de vi periurbanes per tal 
d’evitar la pressió urbanística i protegir la seva continuïtat.
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Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova Disposició Addicional Quarta octies

Disposicions addicionals
Quarta octies. Potenciació del tap de suro
Es potenciarà el tap de suro com element de qualitat i innovador al sector viti-

vinícola i el seu envasat. A més, representa un element de sostenibilitat important 
respecte d’altres materials no reciclables i la seva indústria té una gran tradició  
i innovació al llarg dels anys al nostre territori.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 50622)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 118 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articulado del Pro-
jecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió a l’Exposició de motius en el punt referit al títol VII

El títol VII es dedica a l’Institut Català de la Vinya i el Vi, centrant les seves 
competències en la promoció dels productes vínics, de difusió, promoció i foment 
del consum moderat i responsable de productes vínics, i d’actuació com a centre de 
referència en matèria de recerca, experimentació, difusió i anàlisi de la producció 
vitícola i vinícola, a més de les funcions de tutela de les denominacions d’origen 
protegides i indicacions geogràfiques protegides en matèria de certificació i control.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’Exposició de motius en el punt referit al títol VII

També pot jugar un paper rellevant en la coordinació i difusió de la recerca, 
experimentació i anàlisi de la producció vitícola i vinícola que porten a terme els 
centres especialitzats de recerca, desenvolupament i transferència tecnològica (en 
col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries).

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 3 apartat 7

7. Enòlegs Enòleg: són les persones físiques és la persona física amb la titulació 
oficial en enologia 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 tècniques del cultiu de la vinya i de l’elaboració dels vins. És el tècnic que  
pot tenir té les funcions de coordinació, gestió i supervisió de tots els processos  
que es realitzen en l’elaboració del vi, inclosa la supervisió de l’emmagatzematge, ges-
tió i conservació.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un apartat 7 bis a l’article 3

7 bis. Enginyer Agrònom o Enginyer Tècnic Agrícola: és la persona física amb 
la titulació oficial en enginyeria agrònoma o enginyeria tècnica agrícola que exer-
ceix com a professional assessor o col·laborador en totes les activitats relaciona-
des amb la viticultura o el conreu de la vinya, plantació, control sanitari i varietal, 
 collita, tècniques i pràctiques agrícoles, etc. També s’inclouen les activitats incloses 
en l’àmbit de la recerca i innovació dins del camp de la viticultura en el seu sentit 
més ampli.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’article 4

Els objectius de l’ordenació vitícola són: Per tal de millorar les condicions so-
cials i econòmiques de les famílies, les empreses i els treballadors del sector vitícola, 
l’ordenació vitícola determina uns objectius: 

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 5.5 l’article 5

5.5 El departament competent en matèria d’agricultura podrà concedir pròrro-
gues o bé ampliar els terminis per a la concessió de les autoritzacions de plantació, 
justificades per raons de caràcter agronòmic degudament justificades.

Esmena 7
GP de Ciutadans
D’addició a l’article 10 apartat 2 in fine

10.2 En el supòsit que se suprimeixi en el plec de condicions d’una denominació 
d’origen protegida o indicació geogràfica protegida una varietat admesa, la produc-
ció resultant no pot ser emparada per la denominació d’origen protegida o indicació 
geogràfica protegida corresponent. Es fixarà reglamentàriament un període transito-
ri per a l’eliminació de l’ús d’una varietat després de la seva supressió en el plec de 
condicions. Durant aquest període la producció d’aquesta varietat es podrà incloure 
mentrestant el productor no reconverteixi varietalment la seva explotació.

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 12.5 l’article 12

12.5 En qualsevol cas és necessària la presentació d’un informe de validació de la 
varietat escollida dins del Catàleg de varietats de raïm feta per un tècnic competent.

Esmena 9
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’apartat g) de l’article 16

g) Fomentar l’augment del Augmentar el nivell de formació del sector.

Esmena 10
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’apartat 21.4 de l’article 21

21.4 Les zones de producció i elaboració han de coincidir en l’extensió geogrà-
fica. Les zones d’envelliment i embotellament poden divergir o coincidir amb les 
anteriors de conformitat amb el que s’estableixi en els plecs de condicions de cada 
denominació. en el cas que es donin causes justificades, que recullin els plecs de 
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condicions de la denominació d’origen i siguin permeses per la normativa comuni-
tària.

Esmena 11
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’apartat 21.5 de l’article 21

21.5 Els òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides poden autoritzar prohibir que en els cellers inscrits en els 
registres respectius es produeixin, (…)

Esmena 12
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’apartat 21.5 de l’article 21

(…) s’elaborin, s’emmagatzemin, es manipulin i s’embotellin altres vins no em-
parats, especialment quan a excepció que les activitats esmentades es duguin a terme 
separadament de les referides als vins amb dret a la denominació d’origen protegi-
da o indicació geogràfica protegida respectiva o bé que es garanteixi el control dels 
processos de forma real i documental.

Esmena 13
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 21.5 de l’article 21 in fine

Els cellers han de comunicar als òrgans de gestió l’inici previst d’aquestes ope-
racions, sens perjudici de donar-les per aprovades per silenci positiu transcorregut 
el termini que fixi l’òrgan de gestió.

Esmena 14
GP de Ciutadans
De supressió del punt b) de l’apartat 30.5 de l’article 30

b) El rendiment màxim expressat en quilos (kg) i hectolitres (hl) per hectàrea 
(ha) ha de ser com a mínim un 15% inferior al que estableix el plec de condicions 
de la denominació d’origen protegida a la qual pertany.

Esmena 15
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 32.6 bis a l’article 32

32.6 bis Caldrà garantir la designació d’un tècnic competent qualificat enginyer 
agrònom o enginyer tècnic agrícola que ocupi el càrrec de vocal tècnic a la comis-
sió rectora.

Esmena 16
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 42.1 a l’article 42

42.1 Les funcions de verificació del compliment del plec de condicions dels produc-
tes emparats per una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida 
són exercides per l’autoritat competent o delegades en el consell regulador o en una o 
més entitats de certificació en els termes previstos per la normativa europea.

Esmena 17
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 42.2 a l’article 42

42.2 Si l’autoritat competent del control oficial opta per encarregar aquestes fun-
cions al consell regulador o a una o més entitats de certificació, aquestes hauran 



BOPC 468
15 de novembre de 2019

3.01.01. Projectes de llei 10

d’estar acreditades d’acord amb la norma UNE-EN-ISO/IEC 17065/2012 o norma 
que la substitueixi.

Esmena 18
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 42.4 a l’article 42

42.4 Correspon a la Direcció General responsable del Registre d’entitats de con-
trol i certificació de productes agroalimentaris, a l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi o als consells reguladors la supervisió de les tasques realitzades pels organismes 
delegats.

Esmena 19
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 42.5 a l’article 42

42.5 L’Institut Català de la Vinya i el Vi a proposta del consell regulador pot 
retirar o suspendre la delegació si l’entitat de certificació no realitza correctament 
les tasques que li han estat assignades. La delegació es retirarà automàticament si 
l’entitat de certificació no pren mesures correctores adequades i efectives. La Direc-
ció General responsable del Registre d’entitats de control i certificació de productes 
agroalimentaris en aquest cas pot així mateix retirar o suspendre’n la inscripció.

Esmena 20
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat e a l’article 63

e) Realitzar actuacions, com a organisme especialitzat del departament compe-
tent en matèria de viticultura, en matèria de recerca en col·laboració amb centres de 
recerca i l’IRTA, experimentació, difusió i anàlisi per a l’orientació i la millora pro-
ductiva, de sostenibilitat mediambiental de la producció vínica, de coneixement dels 
mercats vinícoles i de millora dels procediments d’aplicació de la normativa que 
afecta els sectors vitivinícola i de la qualitat en matèria de viticultura i de l’enologia.

Esmena 21
GP de Ciutadans
De modificació i supressió a l’apartat n de l’article 63

n) Impartir cursos als consumidors sobre el coneixement i el bon ús dels pro-
ductes vínics, i també fomentar organitzar cursos d’especialització i de reciclatge de 
tècnics i professionals en matèria de viticultura i d’enologia, i col·laborar amb uni-
versitats, associacions, col·legis professionals i centres de recerca.

Esmena 22
GP de Ciutadans
D’addició a l’apartat 69.2 de l’article 69

69.2 La composició del Consell Assessor i el nomenament dels membres s’han 
d’establir per reglament encara que cal que hi siguin representats els col·legis pro-
fessionals dels tècnics relacionats amb la vitivinicultura, l’enòleg i l’enginyer tècnic 
agrícola i/o enginyer agrònom.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 50643) 

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 200-00002/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del quart paràgraf de l’exposició de motius 

En aquesta època coincideix la replantació de varietats blanques amb el desen-
volupament de l’elaboració del vi escumós, que adopta el mètode «champenoise» 
que va donar lloc al «cava».

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del cinquè paràgraf de l’exposició de motius

A principis del segle xx sorgeixen les primeres cooperatives vinícoles com a fór-
mula d’agrupament dels viticultors per a la vinificació i comercialització de la seva 
producció.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al vuitè paràgraf de l’exposició de motius

Aquesta diversitat geogràfica ha fet possible el desenvolupament de diferents 
denominacions d’origen, les quals tenen unes característiques geogràfiques i clima-
tològiques determinades, i que actualment ocupen unes 55.000 hectàrees. L’aposta 
pels vins de qualitat diferenciada ha estat des de fa dècades una constant en el vi 
català, que es remunta a la dècada dels anys trenta del segle passat, quan es protegei-
xen els noms de les Denominacions d’Origen (DO) Alella, Conca de Barberà, Pene-
dès, 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 deno-
minació amb un àmbit geogràfic que inclou altres comunitats autònomes, concentra 
la major part de la zona de producció i d’elaboració a Catalunya.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al novè paràgraf de l’exposició de motius

Per observar la importància del sector vitivinícola en l’economia catalana, es 
pot dir que l’any 2018 es van collir a Catalunya quatre-cents trenta cinc milions de 
quilograms de raïm, incloent-hi tant el que va destinat a les DOP com el vi sense 
denominació o el que va a destil·lació. Més del 60% d’aquest raïm va destinat a la 
producció de cava.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió al desè paràgraf de l’exposició de motius

Quant als vins amb denominació d’origen, es pot observar que el 25% de la pro-
ducció total estatal correspon a vins d’algunes de les DOP a territori català, i en 
canvi hi ha un decalatge quant a consum d’aquests productes, ja que representen un 
20,8% del total consumit en l’àmbit estatal.
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Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al dotzè paràgraf de l’exposició de motius

Actualment, i pel que fa a Catalunya, del total del vi consumit prop del 40% 
procedeix dels cellers elaboradors ubicats a Catalunya, i que elaboren per a alguna 
de les onze denominacions d’origen protegides catalanes, i per tant hi ha un marge  
de millora. Com a contrapunt, la producció no destinada al mercat nacional es desti-
na a la comercialització en els mercats de la Unió Europea i a tercers països.

Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió al tretzè paràgraf de l’exposició de motius

El sector del vi i most a Catalunya representa el 4,04% del valor de la producció 
final agrària (PFA) l’any 2017, i la indústria vinícola participa sobre el total de la in-
dústria agroalimentària en el 5,30% del total de Catalunya.

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al catorzè paràgraf de l’exposició de motius

D’altra banda, el pes de les exportacions d’aquests productes vínics suposa l’any 2018 
624 milions d’euros, que representa un augment del 2,7% en relació amb l’any anterior.

Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
D’addició al quinzè paràgraf de l’exposició de motius

Diversos són els objectius de la Llei: en primer lloc, una adaptació de la Llei 
15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola a la normativa europea resultant 
de l’OCM del vi i en particular dels Reglaments núm 1308/2013 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea l’organització co-
muna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) 
núm 922/72, (CEE) núm 234/79, (CE) núm 1037/2001 i (CE) núm 1234/2007, i el 
Reglament (UE) núm 2019/625del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març 
de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l’apli-
cació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar 
dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris. En aquest sentit, cal adaptar 
la Llei catalana, ja que l’actual text resulta parcialment contradictori amb aquesta 
normativa i, d’altra banda, cal un desplegament d’aquesta normativa europea que la 
complementi a Catalunya.

Esmena 10
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del vint-i-setè paràgraf de l’exposició de motius 

La mateixa transcendència podem remarcar respecte al segon element de canvi 
a considerar de la nova OCM del vi pel que fa als v.q.p.r.d: el que afecta l’autoritat 
competent per al reconeixement de la protecció dels vins amb indicació geogràfica, 
que passarà de mans dels estats membres a mans de la Comissió Europea.

Tanmateix el Reglament delegat núm 2019/33 de la Comissió de 17 d’octubre 
de 2018 pel qual es completa el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa a les sol·licituds de protecció de denominacions 
de origen, indicacions geogràfiques i termes tradicionals del sector vitivinícola, el 
procediment d’oposició, a les restriccions d’ús, a les modificacions del plec de con-
dicions, a la cancel·lació de la protecció, i a l’etiquetatge i la presentació, i el Re-
glament d’execució 2019/34 de la Comissió de 17 d’octubre de 2018 mitjançant el 
que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) n.o 1308/2013 del 
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Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les sol·licituds de protecció de denomi-
nacions de origen, indicacions geogràfiques i termes tradicionals del sector vitiviní-
cola, el procediment d’oposició, a les restriccions d’ús, a les modificacions del plec 
de condicions, a la cancel·lació de la protecció, i a l’etiquetatge i la presentació, i 
del Reglament (UE) n.o 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa 
a un sistema adequat de controls, retornen als estats membres la competència per a 
les modificacions normals dels plecs de condicions de les DOP, produint-se així una 
recuperació d’aquesta competència, ara només sotmesa al tràmit de comunicació a 
la Comissió Europea.

Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al trenta-tresè paràgraf de l’exposició de motius

Al marge d’aquesta necessitat d’adaptació de la normativa vitivinícola a l’OCM 
del vi donant el rang legal que els correspon a algunes qüestions fins ara només es-
tablertes de forma reglamentària, cal dir que durant els ja més de quinze anys de 
vigència de Llei catalana s’han posat de manifest algunes situacions en la seva apli-
cació que requeririen la perfecció d’algun dels seus preceptes o la previsió d’algun 
aspecte inicialment no previst pel que fa al règim jurídic dels òrgans de gestió de 
les denominacions d’origen protegides o indicacions geogràfiques protegides, la co-
existència entre DOP i IGP en un mateix territori, i el règim sancionador que esta-
bleix la Llei amb relació als seus incompliments per part dels viticultors, vinicultors 
o comercialitzadors.

Esmena 12
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al quaranta-vuitè paràgraf de l’exposició de motius

El títol VII es dedica a l’Institut Català de la Vinya i el Vi, centrant les seves 
competències en la promoció dels productes vínics, de difusió, promoció i foment 
del consum moderat i responsable de productes vínics, de recerca, desenvolupament 
i transferència tecnològica (en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries) i d’experimentació, difusió i anàlisi de la producció vitícola i vi-
nícola, a més de les funcions de tutela de les denominacions d’origen protegides i 
indicacions geogràfiques protegides en matèria de certificació i control.

Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació al cinquanta-unè paràgraf de l’exposició de motius

Quant a la disposició derogatòria, a més de derogar la Llei 15/2002, de 27 de 
juny, d’ordenació vitivinícola, s’ha optat també per derogar parcialment el Decret 
474/2004, de 26 de desembre, pel qual es desplega la Llei 15/2002, de 27 de juny, 
d’ordenació vitivinícola, mantenint la vigència d’aquells articles que del contingut 
de la llei s’ha considerat que no en resulten afectats o els que es refereixen al règim 
electoral dels òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides o indica-
cions geogràfiques protegides.

Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 2 c

c) Desenvolupar els nivells de qualitat dels vins de Catalunya, les seves condi-
cions i característiques.
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Esmena 15
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió de punts a l’article 3

3.5. c) Que el seu òrgan de control estableixi i executi un sistema adequat de con-
trol, quantitatiu i qualitatiu, dels vins protegits, des de la fase de producció fins que 
surtin al mercat, que inclogui un control organolèptic i analític, per lots homogenis 
de volum limitat.

3.7. Enòleg: és la persona física amb la titulació oficial en enologia o habilitació 
per a l’exercici de la professió d’enologia realitzada per l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi en el seu dia, que per llur formació o experiència estudien i coneixen les tèc-
niques del cultiu de la vinya i de l’elaboració dels vins. És el tècnic que pot tenir les 
funcions de coordinació, gestió i supervisió de tots els processos que es realitzen a 
la vinya i en l’elaboració del vi, inclosa la supervisió de l’emmagatzematge, gestió  
i conservació.

3.8. Entitat de certificació i control: organisme o entitat independent que realit-
za les tasques de verificació del compliment del plec de condicions dels productes 
emparats per una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida,  
o de productes no emparats però obligats a certificar-se.

Esmena 16
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió a l’article 4 c

c) L’establiment d’un potencial vitícola sostenible a Catalunya. i la seva produc-
ció màxima, en el marc de la qualitat.

Esmena 17
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió a l’article 9.1

9.1 Correspon a l’Institut Català de la Vinya i el Vi realitzar l’experimentació, o 
fer-ne el seguiment, per avaluar l’aptitud de la varietat de raïm a incloure al Catàleg 
de varietats i promoure, si s’escau, la inscripció al Registre de Varietats Comercials.

Esmena 18
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 18.2

18.2 La sol·licitud motivada de l’autorització de l’augment artificial ha de ser pro-
mogut en tot cas per l’òrgan de gestió de la denominació d’origen protegida o indicació 
geogràfica protegida corresponent, o per una associació o organització representativa 
del sector pel cas en que no es tracti d’un vi emparat per una DOP o IGP.

Esmena 19
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió a l’article 21.3

21.3 Per delimitar les zones o modificar les ja delimitades es requereix un in-
forme tècnic de l’òrgan de gestió de la denominació d’origen protegida o indicació 
geogràfica protegida corresponent 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 la Vinya i el Vi.

Esmena 20
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 33.2 g

33.2 g) Modificar, si s’escau, excepcionalment i amb l’informe previ de l’òrgan 
de gestió de la denominació d’origen, degudament validat per l’INCAVI, per a una 
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campanya, d’acord amb criteris de control i millora de la qualitat, i dins els límits 
màxims fixats pel plec de condicions i el reglament de la denominació d’origen pro-
tegida, 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.

Esmena 21
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió a l’article 38

Capítol únic
Article 38. Disposicions generals
38.1 Productes vitivinícoles no emparats per una DOP o IGP: són els productes 

vitivinícoles elaborats per operadors inscrits o no inscrits en una DOP o IGP.
38.2 Productes vitivinícoles varietals: són els productes vitivinícoles sense DOP 

o IGP, en la designació dels quals figura el nom d’una o més varietats de raïm de 
vinificació i/o l’any de collita.

S’entén per designació a la indicació de les mencions reglamentàries obligatòries 
i, si escau facultatives, en l’etiquetatge, els documents d’acompanyament, els docu-
ments comercials, els registres i altra documentació que identifiqui un producte vi-
tivinícola.

Així mateix, no es poden mencionar en la presentació del producte aquelles va-
rietats de raïm expressament excloses per a ser utilitzades en l’etiquetatge d’aquests 
productes per la normativa sectorial.

Esmena 22
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió a l’article 39

39. Control del compliment de les indicacions de la varietat o varietats de raïm 
de vinificació o de l’any de collita en matèria de qualitat i conformitat dels produc-
tes vitivinícoles no emparats per una DOP o IGP i del compliment de les indicacions 
de la varietat o varietats de raïm de vinificació o de l’any de collita.

39.1 Els operadors que elaborin productes vitivinícoles no emparats per una 
DOP o IGP han d’assegurar i garantir que aquests productes, les matèries i els 
elements per a la producció i la seva comercialització, compleixen la legislació vi-
gent en matèria de qualitat i conformitat de producte. Han de disposar d’un siste-
ma d’auto control que inclogui un registre documental que contingui, com a mínim, 
la definició de les fases del procediment d’elaboració i la garantia en el control 
d’aquests productes.

39.2 Els productes vitivinícoles varietals han de sotmetre’s a un procediment de 
certificació, aprovació i control, que ha de ser regulat per mitjà d’una Ordre del/de la  
conseller/a competent en matèria de vitivinicultura.

39.3 El procediment de certificació, aprovació i control ha de complir i desenvo-
lupar, com a mínim, el següent: 

a) Garantir la certificació del vi en qualsevol fase d’elaboració, inclòs l’embotella-
ment, per l’autoritat competent o per un organisme de control acreditats degudament 
conformement a la UNE-EN 17065 o qualsevol norma europea que la substitueixi.

b) La realització d’exàmens organolèptics i analítics.
c) La realització del mètode de control escollit, d’entre els següents: 
– mètode aleatori; 
– mètode per mostreig; 
– mètode sistemàtic.
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Esmena 23
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 42

42. Delegació de les tasques de verificació del compliment del plec de condicions
42.1 Les funcions de verificació del compliment del plec de condicions dels produc-

tes emparats per una denominació d’origen protegida o indicació geogràfica protegida 
són exercides per l’autoritat competent, delegades en els òrgans de control de les DOP/
IGP, o adjudicades a 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 delegar aquestes fun-
cions a l’òrgan de control de la DOP/IGP o adjudicar a una o més entitats de certifi-
cació, en ambdós casos, han d’estar acreditats d’acord amb la norma UNE-EN-ISO/
IEC 17065/2012 o norma que la substitueixi.

Cas de delegació o adjudicació, l’autoritat competent verificarà el compliment 
dels següents requisits: 

– disposar de l’experiència i la infraestructura necessàries per a realitzar les tas-
ques delegades o adjudicades; 

– disposar de personal tècnic contractat, i amb qualificació i experiència ade-
quades per a exercir la funció encarregada d’acord a les necessitats de la DOP/IGP; 

– ser imparcial i no tenir cap conflicte d’interessos pel que fa a l’exercici de la 
funció inspectora.

42.3 El sistema de verificació del compliment del plec de condicions és establert 
per l’Institut Català de la Vinya i el Vi, com a autoritat competent, amb l’acord pre-
vi amb 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 Vi la supervisió de les tasques 
realitzades pels organismes delegats o les entitats adjudicatàries.

42.5 L’Institut Català de la Vinya i el Vi pot retirar o suspendre la delegació o 
l’adjudicació si l’entitat de certificació no realitza correctament les tasques que li han 
estat assignades. La delegació es retirarà automàticament si l’entitat de certificació 
no pren mesures correctores adequades i efectives.

Esmena 24
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 60.2

60.2 El termini màxim per resoldre i notificar un procediment sancionador és 
de 10 mesos a comptar des de la incoació fins a notificació de la resolució de l’ex-
pedient.

Esmena 25
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’article 63 e

e) Realitzar actuacions, com a organisme especialitzat del departament compe-
tent en matèria de viticultura, en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries, i en matèria de recerca, experimentació, difusió i anàlisi per a 
l’orientació i la millora productiva, de sostenibilitat mediambiental de la producció 
vínica, de coneixement dels mercats vinícoles i de millora dels procediments d’apli-
cació de la normativa que afecta els sectors vitivinícola i de la qualitat en matèria 
de viticultura i de l’enologia.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC. Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; por-

taveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 50644)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, i Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (tram. 
200-00002/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt a l’article 1.1

1.1. L’objecte d’aquesta llei és ordenar i fomentar el sector de la vinya i el vi a 
Catalunya, en el marc de la normativa europea i la resta de normes que hi siguin 
aplicables.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra h de l’article 2

h) Incentivar la recerca i el desenvolupament del sector vitivinícola, considerant 
el pes específic en el sector agroalimentari català i els efectes del canvi climàtic.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra i

i) Fomentar la sostenibilitat ambiental al sector vitivinícola i la seva adaptació 
al canvi climàtic.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra j a l’article 2

j) Aconseguir un major equilibri i transparència en les relacions comercials entre 
els diferents operadors de la cadena alimentària del sector, regulant les pràctiques 
comercials entre els operadors per evitar abusos.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 3.7

3.7. Enòleg: Es la persona física amb la titulació universitària oficial en enologia 
o habilitació per l’exercici de la professió d’enòleg realitzada per l’Institut català de 
la vinya i el vi. Es el responsable tècnic que té les funcions de coordinar, gestionar 
i supervisar tot el conjunt d’activitats relatives als mètodes i tècniques de cultiu de 
la vinya i l’elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya, l’anàlisi dels pro-
ductes elaborats i el seu emmagatzematge, gestió i conservació. Així mateix, se’ls re-
coneix la capacitat per realitzar aquelles activitats relacionades amb les condicions 
tècnic-sanitàries del procés enològic i d’acord amb la legislació pròpia del sector. 
També s’inclouen les activitats incloses en l’àmbit de la recerca i innovació dins del 
camp de la viticultura i enologia en el seu sentit més ampli.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra b de l’article 4

b) La modernització, la sostenibilitat ambiental, el desenvolupament i la innova-
ció de les explotacions vitícoles.
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Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra e

e) Millorar les condicions socials i econòmiques de les famílies, les empreses i els 
treballadors i treballadores del sector vitícola.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra f a l’article 4

f) Fomentar el cooperativisme i les empreses mercantils que apostin per la cores-
ponsabilitat social i ambiental amb el territori.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat a l’article 5

5.5. Per raons justificades de caràcter agronòmic, es podrà prorrogar o ampliar 
els terminis per a la concessió de les autoritzacions de plantació.

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat a l’article 12

12.1.bis. L’elecció d’un varietat o diverses varietats per al conreu de la vinya hau-
rà d’anar acompanyada d’un informe emès per un tècnic competent que en certifiqui 
la idoneïtat d’acord amb les característiques edafològiques i ambientals.

Esmena 11
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra d de l’article 16

d) Fomentar la presència internacional dels vins elaborats i embotellats a Cata-
lunya.

Esmena 12
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra f de l’article 16

f) Fomentar l’enoturisme, la cultura del vi i altres activitats complementàries a 
la vitivinicultura.

Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra h a l’article 16

h) Aconseguir un major equilibri i transparència en les relacions comercials en-
tre els diferents operadors de la cadena alimentària del sector.

Esmena 14
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra i a l’article 16

i) Fomentar el cooperativisme i les empreses mercantils que apostin per la cores-
ponsabilitat social i ambiental amb el territori,
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Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou Capítol 2 al Títol 2

Capítol 2. Pràctiques comercials
Article 18 bis. Principis rectors
Les relacions comercials entre els diferents operadors del sector vitiviníco-

la s’hauran de regir pels principis d’equilibri i justa reciprocitat entre les parts, 
 llibertat de pactes, bona fe, interès mutu, equitativa distribució de riscos i responsa-
bilitats, cooperació i transparència.

Article 18 ter. Normativa aplicable
Les relacions comercials entre els diferents operadors del sector vitivinícola vin-

dran determinades per la legislació que regula la cadena alimentària, la defensa de 
la competència i la competència deslleial.

Article 18 quàter. Abús de posició dominant
1. Queda prohibida l’explotació abusiva per una o varies empreses de la seva po-

sició de domini en el sector vitivinícola.
2. Pel que fa a la compra-venda de raïm, ostenten una posició de domini aquelles 

empreses o grups d’empreses amb una posició de mercat igual o superior al 40%.

Article 18 quinquies. Venda a pèrdues
La venda realitzada per sota del preu de cost, o per sota del preu d’adquisició, 

que condueixi a una destrucció de valor en la cadena agroalimentària del sector vi-
tivinícola, serà considerada deslleial.

Article 18 sexies. Contractes alimentaris
1. Els contractes de compra-venda entre productors de raïm i elaboradors de vi 

es regiran per la legislació que regula la cadena alimentària i pels principis rectors 
establerts en la present Llei.

2. Els contractes de compra-venda entre productors de raïm i elaboradors de vi 
seran plurianuals, amb un mínim de 3 anys de durada, sempre i quan les parts no 
acordin lliurement una durada inferior.

Article 18 septies. Mediació i arbitri
1. En cas de conflicte en les relacions comercials entre diferents operadors del 

sector vitivinícola, el departament competent en matèria d’agricultura exercirà la 
funció de mediació i arbitri.

2. La funció de mediació i arbitri s’exercirà en el marc de la Taula Vitivinícola de 
Mediació i Arbitri, amb representació dels diferents operadors del sector. La crea-
ció, composició i funcionament d’aquesta Taula Vitivinícola de Mediació i Arbitri 
serà regulada per reglament.

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra c de l’article 24.2

c) Pràctiques enològiques específiques utilitzades per elaborar el vi o els vins 
de la denominació d’origen protegida i de la indicació geogràfica protegida i les 
restriccions pertinents imposades per a la seva elaboració, si s’escau, incloses les 
relatives a l’embotellament, especificant si aquest ha de ser realitzat en la zona 
geogràfica acollida a la DOP o la IGP.
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Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra e de l’article 63

e) Realitzar actuacions, com a organisme especialitzat del departament compe-
tent en matèria de viticultura, en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries, i en matèria de recerca, experimentació, difusió i anàlisi per a 
l’orientació i la millora productiva, de sostenibilitat mediambiental de la producció 
vínica, de coneixement dels mercats vinícoles i de millora dels procediments d’apli-
cació de la normativa que afecta els sectors vitivinícola i de la qualitat en matèria 
de viticultura i de l’enologia.

Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 69.2

La composició del Consell Assessor i el nomenament dels membres s’han d’es-
tablir per reglament. En tot cas, s’ha de garantir que en siguin membres els pre-
sidents dels òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides i que hi 
tinguin representació, entre d’altres, les organitzacions professionals agràries, el 
Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
 Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalunya. El conseller o consellera competent en matèria 
d’agricultura n’ha d’exercir la presidència. En la composició del Consell Assessor 
s’ha de procurar garantir que la representació d’homes i dones estigui equilibrada.

Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat e de l’article 72

e) L’impuls de vins elaborats a Catalunya, tant al mercat interior com a la res-
ta de la Unió Europea i a països tercers, especialment dels vins amb denominació 
d’origen o indicació geogràfica protegida embotellats a la zona d’origen.

Esmena 20
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la Disposició Addicional Primera

Col·laboració interadministrativa
Els diversos organismes i departaments de la Generalitat que tinguin competèn-

cies en matèria d’agricultura i qualitat agroalimentària, de consum i de salut, de co-
operativisme, medi ambient, cultura i turisme entre d’altres han d’establir protocols 
de coordinació amb l’objectiu de garantir un correcte desplegament d’aquesta Llei  
i d’incrementar l’efectivitat en els controls exigits per la legislació vigent.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de 
desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
202-00064/12

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 51115; 51161 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 51115)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix 
l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, i de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació  
de l’Institut Català de les Indústries Culturals (tram. 202-00064/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’article 3 d’un nou punt k a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 20/2000, 
de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, que 
resta redactat de la següent manera

2. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals té 
les funcions següents: 

a) Elevar al Consell General els comptes, la memòria de gestió, el pla d’actuació 
i l’avantprojecte de pressupost de cada exercici.

b) Dirigir l’actuació de l’Institut.
c) Supervisar la gestió del director o directora.
d) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.
e) Aprovar els preus dels serveis que presti l’Institut.
f) Aprovar els contractes d’un import superior al 5% del pressupost de l’Institut 

i els que impliquin una despesa plurianual de caràcter no recurrent.
g) Aprovar l’adquisició de béns immobles.
h) Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs.
i) Aprovar les bases reguladores de les subvencions de l’Institut.
j) Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de 

l’Institut.
k) Portar a terme periòdicament processos de coproducció de les polítiques 

culturals amb plans estratègics, de forma participativa amb els sectors culturals, 
que tinguin com a objecte la millora de la transparència, el foment de la innovació, 
el treball en xarxa, l’accés a la cultura i la cohesió social

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51161)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de  
modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i  
de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indús-
tries Culturals (tram. 202-00064/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 8 bis de la Llei 20/2000 de 29 de desembre de creació 
de l’Institut Català de les Indústries Culturals

8 bis. Obligació de retiment de comptes i control
a) L’Institut tindrà l’obligació, com a entitat pública, de retre comptes i establir 

el procediment d’acord amb la normativa vigent a la Comunitat Autònoma i al con-
junt d’Espanya.

b) L’Institut tindrà l’obligació de realitzar una auditoria anual econòmica i tèc-
nica que fiscalitzi la gestió econòmica i la seva activitat concessionària de subven-
cions, la tipologia i la seva naturalesa i objectiu.

c) L’Institut tindrà l’obligació de publicar al seu web oficial un informe anual 
exhaustiu que reculli un llistat de totes les subvencions, convenis, contractes, ajuts 
o qualsevol quantitat o ajuda econòmica concedida a través de qualsevol forma 
jurídica que impliqui el desemborsament econòmic per part d’aquest organisme. 
Caldrà desglossar cadascuna d’aquestes quantitats econòmiques per les següents 
 categories: nom o raó social, concepte, número d’identificació fiscal, data d’execu-
ció, finalitat i import de la concessió.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les 
institucions de la Generalitat
250-00962/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49804 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49804)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Continuar preservant l’essència de la capella de Sant Jordi i la resta de les 
dependències del Palau de la Generalitat, amb fidelitat al principi de la memòria 
històrica i el ple respecte a la regulació de les relacions amb les entitats religioses.
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4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat 
al conseller d’Interior i al conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública
330-00176/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 51111 / Coneixement: 13.11.2019

Al president del Parlament 
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 9 al 14 de 
novembre de 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller d’Interior, els dies 9 a l’11 de novembre de 2019, i 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, els dies 12 al 14 de no-
vembre de 2019.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

El Decret 232/2019, de 7 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller d’Interior els dies 9 a l’11 de novembre de 2019 és pu-
blicat al DOGC 7998, del 8 de novembre de 2019.

El Decret 233/2019, de 7 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública els dies 
12 al 14 de novembre de 2019 és publicat al DOGC 8000 del 12 de novembre de 2019.
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