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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ
I ACCIÓ RURAL
Fgpqokpcek„"gurge Ýec< Eina.
Cftg›c< c. de Menéndez Pelayo, 122-124, 1r.
Titular: Eina, SCCL.
NIF: F08306763.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació
infantil Eina, de Terrassa, per transformació de
la llar d’infants del mateix nom, amb efectes des
de l’inici del curs 2006-2007.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
4 unitats amb capacitat per a 58 llocs escolars.
A aquest centre li són d’aplicació les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual
es regulen el primer cicle de l’educació infantil
i els requisits dels centres.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformitat amb
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Sabadell, 27 de juny de 2007
P. D. (Resolució EDU/4208/2006,

de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)
ANNA RIURÓ DE BLAS
Directora dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental
(07.169.006)

*

ORDRE
AAR/251/2007, de 4 de juliol, per la qual es regunc"gn"eqpvtqn"fg"nc"rtqfweek„"xkv eqnc"okvlcp›cpv"
la targeta vitícola única.
El Reglament CE 1493/1999, del Consell,
de 17 de maig, va establir l’actual organització
comuna del mercat vitivinícola. Aquest Reglament va ser desenvolupat pel Reglament CE
1227/2000, de la Comissió, de 31 de maig, que
va regular les disposicions sobre el potencial de
producció vitícola.
En l’àmbit de Catalunya, es va dictar l’Ordre
fg"8"fg"ugvgodtg"fg"4222."oqfkÝecfc"rgt"nÓQtftg"
ARP/23/2002, de 28 de gener, que establia les
normes i els procediments de la regulació del
potencial de producció vitícola de Catalunya.
D’altra banda el Reglament CE 884/2001, de
la Comissió, de 24 d’abril, pel qual s’estableixen
disposicions d’aplicació per als documents que
acompanyen el transport de productes del sector
vitivinícola i per als registres que s’han de portar
en l’esmentat sector, en el seu títol II, regula els
registres que hauran de dur tots els productes
vitivinícoles.
En l’àmbit de Catalunya es va dictar en desplegament d’aquesta normativa comunitària
el Decret 260/1998, de 6 d’octubre, pel qual es
determinen els documents que han d’acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i
s’estableix la normativa aplicable al transport,
als registres i a les declaracions de determinades
pràctiques del sector.
Així mateix, l’Ordre AR P/358/2005,
d’1 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre
ARP/417/2004, d’11 de novembre, que regula
la presentació de les declaracions de collita, de
producció, d’existències, i d’origen i destinació
de la producció de raïm, estableix l’obligació de
declarar la producció de raïm produït dins del tertkvqtk"fg"Ecvcnwp{c"gp"wpc"fgenctcek„"¿pkec0
El Reglament CE 1607/2000, de la Comissió,
de 24 de juliol, pel qual es fixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament CE
1493/1999, pel qual s’estableix l’organització
comuna de mercat vitivinícola, en particular
del títol relatiu als vins de qualitat produïts en
regions determinades, estableix al seu article
9 la destinació dels vins que no reuneixen les
condicions requerides pels exàmens analítics i
organolèptics.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina
a l’article 116.1.a) i b) que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d’agricultura i de
regulació i execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i,
l’article 128.1 atribueix competència exclusiva
a la Generalitat en matèria de denominacions
d’origen.
La Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació
vitivinícola, té com a objecte l’ordenament del
sector de la vinya i el vi a Catalunya en el marc de
la normativa comunitària i de la resta de normes
que siguin apreciables.
Wpc"fg"ngu"Ýpcnkvcvu"fÓcswguvc"Nngk"ﬁu"ictcpvkt"
la traçabilitat des del cep fins a l’embotellament per assegurar la qualitat i el control de

la producció que procedeix de les vinyes de
Catalunya, així com la destinació a cellers i
plantes embotelladores i envasadores de productes vitivinícoles.
En aquest sentit, es va crear el Registre vitivinícola de Catalunya per mitjà del Decret
48614225."fg"43"fÓqevwdtg."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"
controlar el potencial de producció vitivinícola de Catalunya a més de disposar, de manera
permanent i actualitzada, de tota la informació
pgeguu tkc"rgt"c"nc"ukornkÝecek„"fg"ngu"iguvkqpu"k"
les consultes que han de realitzar els viticultors
i els operadors del sector vitivinícola amb el
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural i els consells reguladors, a més de servir
d’informació general a efectes estadístics.
El Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel
qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de
juny, d’ordenació vitivinícola, preveu la traçabilitat i el control, la coexistència de diferents
denominacions d’origen, i les funcions i obligacions dels consells reguladors.
L’Ordre ARP/172/2004, de 20 de maig, que
regula les actuacions dels consells reguladors de
les denominacions d’origen vitivinícoles envers
el Registre vitivinícola de Catalunya, i estableix
els criteris d’adequació de les discrepàncies de
superfícies de les parcel·les inscrites al Registre, preveu al seu article 3 les actuacions dels
consells reguladors.
Així mateix, l’Ord re AR P/358/2005,
d’1 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre
ARP/417/2004, d’11 de novembre, que regula
la presentació de les declaracions de collita, de
producció, d’existències, i d’origen i destinació
de la producció de raïm en compliment del Reial
decret 373/2003, de 28 de març, de mesures
urgents en el sector vitícola, estableix l’obligació
de declarar la producció de raïm produït dins del
vgttkvqtk"fg"Ecvcnwp{c"gp"wpc"¿pkec"fgenctcek„0
En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han tingut
en compte les propostes del sector vitícola de
Catalunya, representat a la Taula Sectorial de
la Vinya i el Vi.
Gp"¿u"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"oÓjcp"guvcv"eqpferides,
ORDENO:
Article 1
Objecte
303" Gu"etgc"nc"vctigvc"xkv eqnc"¿pkec"rgt"vcn"
que les persones viticultores de parcel·les inscrites al Registre vitivinícola de Catalunya puguin
enregistrar les descàrregues de raïm entrades als
egnngtu"gncdqtcfqtu."k"cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"eqpﬂkzgt"
la producció vitícola de Catalunya.
1.2 La targeta vitícola és el document, d’acord
amb l’annex d’aquesta Ordre, que acredita la
persona viticultora a fer entrega de la producció
fg"tc•o"cod"fguvkpcek„"c"nc"xkpkÝecek„0
Article 2
FgÝpkekqpu
Als efectes d’aquesta Ordre s’entén per:
a) Persona viticultora: persona física o jurídica que conrea les vinyes.
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b) Parcel·la vitícola: unitat de terreny contínua
dedicada al conreu de la vinya subjecta a una
gestió tecnicoeconòmica caracteritzada per una
varietat i any de plantació.
c) Celler: el lloc on s’elabora i s’emmagatzema el vi.
d) Explotació vitícola: conjunt de parcel·les
de vinya d’una mateixa persona viticultora.
e) Persona productora o elaboradora de vi: les
persones físiques o jurídiques que es dediquen
a l’elaboració de vi.
Article 3
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre és d’aplicació a totes les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les
vitícoles i titulars de cellers inscrits al Registre
vitivinícola de Catalunya.
Article 4
Finalitat de la targeta vitícola
4.1 La targeta vitícola té com a finalitat
facilitar el coneixement, de manera automàtica,
i la gestió de la producció de raïm apte per ser
emprat com a vi, contribuint a les tasques per
c"nc"ugxc"swcnkÝecek„"okvlcp›cpv"nc"vtc›cdknkvcv"
i el control, d’acord amb l’article 9 del Decret
474/2004, i permetre que al Registre vitivinícola
de Catalunya hi constin el conjunt de quilograms
de raïm entrats als cellers, que procedeixen de les
parcel·les vitícoles de cadascuna de les persones
viticultores, per conèixer la producció total de
cada verema.
4.2 Facilitar a la persona viticultora l’esborrany de la declaració de collita, i possibilitar
que les denominacions d’origen coneguin les
descàrregues de raïm entrades als cellers, i efectuar el control de la producció, la procedència,
l’elaboració, la comercialització i la traçabilitat dels productes emprats per la denominació
d’origen.
Article 5
Distribució i gestió de la targeta
5.1 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant els consells reguladors de les denominacions d’origen, facilitarà
la targeta vitícola amb codi de barres a totes les
persones viticultores productores de raïm apte
per a vqprd.
5.2 El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural farà entrega de la targeta vitícola directament a totes les persones viticultores
inscrites al Registre vitivinícola de Catalunya,
com a persones productores, exclusivament,
de raïm apte per a l’elaboració de vi de taula i
de vi de la terra.
5.3 En el cas de persones viticultores adscrites a més d’un consell regulador de denominació
d’origen i amb parcel·les situades a la zona de
producció de més d’una de les denominacions
fÓqtkigp"swg"eqgzkuvgkzgp"igqit Ýecogpv."gn"
consell regulador que entregarà la targeta a la
persona viticultora serà el de la denominació
d’origen en què la seva zona de producció sigui
de menor extensió.
5.4 En el cas de persones viticultores adscrites a més d’un consell regulador i amb parcel·les
situades a la zona de producció de més d’una
denominació d’origen que no coexisteixin geoit Ýecogpv."gn"eqpugnn"tgiwncfqt"swg"nk"gpvtgict "

la targeta serà el de la denominació d’origen
en què la persona viticultora tingui inscrita al
Registre vitivinícola de Catalunya la major superfície plantada de vinya.
En cas que les parcel·les siguin d’igual superfície, el consell regulador que farà l’entrega de
la targeta a la persona viticultora serà el de més
antiguitat d’inscripció.
5.5 En cas de persones viticultores adscrites
a un consell regulador i també amb parcel·les no
aptes per a vqprd, la targeta serà entregada pel
consell regulador de la denominació d’origen
en què la persona viticultora tingui inscrites les
parcel·les aptes per a vqprd.
Article 6
Dades vinculades a la targeta
La targeta vitícola permet relacionar la persona viticultora amb el potencial de producció
vitícola que cada titular té inscrit al Registre
vitivinícola de Catalunya referent a parcel·les vitícoles, superfícies, percentatge de producció de
la persona cotitular de cada parcel·la i varietats,
d’acord amb l’article 8 del Decret 264/2003, de
21 d’octubre, pel qual es regula el Registre vitivinícola de Catalunya, així com els rendiments
màxims autoritzats per varietat i adscripció
als consells reguladors de les denominacions
d’origen que correspongui en el seu cas.
Article 7
Ús de la targeta vitícola
7.1 El fet de disposar de targeta vitícola dóna
dret a la persona viticultora perquè entregui
el raïm que procedeix de la seva explotació,
d’acord amb el rendiment màxim autoritzat
pel consell regulador, segons l’article 33.g) del
Decret 474/2004, de 28 de desembre, per la denominació o denominacions d’origen de la zona
de producció de les seves parcel·les, als cellers
elaboradors de Catalunya.
7.2 Els cellers elaboradors no podran admetre l’entrada de raïm a les instal·lacions d’una
persona viticultora que no disposi de la targeta
vitícola.
7.3 S’exceptuen de l’obligació que estableix
l’apartat anterior les persones viticultores que
vulguin descarregar raïm que procedeixi de
parcel·les situades fora de Catalunya, i que la
seva destinació sigui per a vi de taula o per a
xk"crvg"fg"swcnkÝecek„"eqo"c"nc"Fgpqokpcek„"
d’Origen Cava.
Article 8
Dades a recollir en cada entrada de raïm al
celler elaborador
La persona titular del celler haurà de recollir
per a cada entrada de raïm les dades següents:
PKH1EKH"fg"nc"rgtuqpc"xkvkewnvqtc0
Quilograms de raïm entrat.
Xctkgvcv"*ugiqpu"eqfkÝecek„"fgn"Tgikuvtg"xktivinícola de Catalunya).
Grau alcohòlic volumètric en potència, quan
la normativa d’aplicació així ho demani.
Municipi o parcel·la origen de la producció.
Celler on es descarrega el raïm.
Aptitud de la producció de vins de qualitat
produïts en regió determinada (vqprd) i la seva
primera destinació o aptitud per a vi de taula
o destil·lació.
Data d’entrega.
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Article 9
Declaració de les dades de les entrades de raïm
al Registre vitivinícola de Catalunya
9.1 Correspon al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural posar a disposició
dels cellers i consells reguladors a través de la
pàgina web del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, les aplicacions amb
connexió a Internet necessàries per introduir
al Registre vitivinícola de Catalunya les dades
recollides en cada entrada de raïm, de manera
automatitzada .
9.2 En el cas de cellers que no tinguin la
possibilitat de treballar en connexió directa amb
el Registre vitivinícola de Catalunya, o que les
entrades de raïm es recullin amb programari no
connectat informàticament al Registre vitivinícola de Catalunya, la informació de les entrades
recollides pels cellers s’hauran d’entregar en el
termini màxim d’una setmana, i en el supòsit que
no es disposi de cap mitjà informàtic, les dades
es facilitaran per mitjà de fotocòpia del registre
de verema, i de la manera següent:
a) En cas de raïm amb aptitud vqprd la informació haurà de ser traspassada al consell
regulador que correspongui, i la denominació
d’origen disposarà de vint-i-quatre hores des
que tingui coneixement d’aquesta tramesa per
incorporar la informació al Registre vitivinícola
de Catalunya, i com a màxim el dilluns següent
si la recepció s’ha realitzat en divendres.
b) En cas de raïm amb destinació per a vi de
taula, vi de la terra o destil·lació, el celler receptor
de la producció de raïm, haurà de traspassar
la informació al Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural que disposarà de
vint-i-quatre hores des que tingui coneixement
d’aquesta tramesa per incorporar la informació
al Registre vitivinícola de Catalunya, i com a
màxim el dilluns següent si la recepció s’ha
realitzat en divendres.
9.3 En tot cas el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, mitjançant el Registre vitivinícola de Catalunya, haurà de disposar
de les descàrregues de raïm entrades als cellers
abans del 20 d’octubre de cada any.
9.4 Per a les veremes d’especials característiques, que es realitzin amb posterioritat al
20 d’octubre, les dades de les entrades de raïm
hauran de ser incorporades al Registre vitivinícola de Catalunya:
c+" Rgt"cn"tc•o"cod"crvkvwf"rgt"ugt"swcnkÝecv"
com a vqprd el celler comunicarà les dades de
les entrades de raïm al consell regulador, com
a màxim tres dies després d’haver realitzat la
verema.
b) Per al raïm amb destinació a vi de taula, vi
de la terra o destil·lació, el celler comunicarà les
dades de les entrades de raïm al Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, com
a màxim tres dies després d’haver realitzat la
verema.
9.5 Els cellers inscrits a diferents registres
de consells reguladors de denominacions d’origen en què el seu àmbit territorial se sobreposi,
totalment o parcialment, a una altra denominació
d’origen, indicaran per a cada entrada de raïm
la destinació inicial prevista de la producció a
nc"swcn"ugt "gpvtgicfc."rgt"c"nc"ugxc"swcnkÝecció, en compliment del que estableix l’article 8
d’aquesta Ordre.
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DEPARTAMENT
DE TREBALL
Article 10
Consells reguladors
10.1 Els consells reguladors de les denominacions d’origen, abans de cada verema, hauran d’actualitzar les dades següents al Registre
vitivinícola de Catalunya: rendiments màxims
per varietat autoritzada per hectàrea, relació
de persones viticultores i cellers inscrits a la
denominació d’origen corresponent.
10.2 En cas de coexistència de diferents
denominacions d’origen el rendiment màxim per
hectàrea serà el que correspon a la norma més
estricta de les considerades per les denominacions d’origen que se sobreposin, d’acord amb
el que disposa l’article 3.2 de la Llei 15/2002,
d’ordenació vitícola.
Article 11
Esborrany de la declaració de collita
Anualment, en el període que s’obre el termini
de presentació de la declaració de collita a què fa
referència l’article 9 de l’Ordre ARP/358/2005,
d’1 d’agost, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a través del Registre
vitivinícola de Catalunya posarà a disposició
de totes les persones viticultores l’esborrany de
la declaració de collita elaborat a partir de les
dades recollides en cada entrega o descàrrega
de raïm realitzada.
Article 12
Règim sancionador
12.1 L’incompliment del que preveu aquesta
Ordre serà sancionat d’acord amb el capítol IV
de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació
vitivinícola, i altres normes que li siguin d’aplicació.
12.2 Seran competents per instruir els procediments sancionadors corresponents, els/les
directors/es dels serveis territorials competents
per raó de territori del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de conformitat amb els articles 61.2, 62.3 i 63.2 del Decret
474/2004, de 28 de desembre.
12.3 Serà competent per resoldre els procediments sancionadors corresponents quan siguin
faltes lleus i greus el/la director/a competent en
matèria d’agricultura, de conformitat amb els
articles 64.2 i 65.2 del Decret 474/2004, de 28
de desembre.
12.4 Serà competent per resoldre els procediments sancionadors corresponents quan siguin
faltes molt greus el/la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de conformitat
amb l’article 66 del Decret 474/2004, de 28 de
desembre.
12.5 Contra les resolucions de les sancions
que imposi el/la director/a competent en matèria
d’agricultura es pot interposar recurs d’alçada
davant el/la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
12.6 Les resolucions de les sancions que
imposi el/la conseller/a d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural exhaureixen la via administrativa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de juliol de 2007
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca
ANNEX
Característiques de la targeta vitícola
Targetes de 8,5 x 5,3 cm en PVC laminat impreses en serigrafia a 4+2 tintes (cara
quadricromia+dors 2 tintes p.485+negra) i panel
d’escriptura, personalització a dues línies en
termoestampació+codi de barres.
El disseny i l’algoritme del codi de barres
elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
La targeta vitícola conté al davant les dades
següents:
A la banda superior esquerra el logotip de
la Generalitat que inclou l’escut i la llegenda
“Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural”.
Al marge esquerre la llegenda Registre vitivinícola de Catalunya.
Al centre: el nom i cognoms de la persona
titular de la targeta.
A la banda inferior dreta el codi de barres.
La targeta vitícola conté al darrera les dades
següents:
A la banda superior la llegenda “La possessió
d’aquesta targeta capacita per al lliurament de
raïm de la persona titular i és responsabilitat
d’aquesta la seva correcta utilització segons la
normativa vigent.”
Al mig conté la signatura de la persona titular
de la targeta.
A la part inferior la llegenda “Si trobeu aquesvc"vctigvc."uk"wu"rncw."rqtvgw/nc"c"swcnugxqn"qÝekpc"
del DAR o Denominació d’Origen.”
(07.184.129)

*

ORDRE
TRE/248/2007, de 6 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades al foment de l’economia cooperativa.
L’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya estableix que la Generalitat, com
c"rqfgt"r¿dnke."jc"fg"hqogpvct"nÓceek„"fg"ngu"
cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social, en
gnu"vgtogu"tguwnvcpvu"fgn"p¿ogtq"5"fg"nÓctvkeng"
124 de l’Estatut.
La Generalitat reconeix la importància del
moviment cooperatiu per al desenvolupament
de Catalunya, i, per això, i també en compliment
del que disposa l’article 129 de la Constitució
espanyola, ha d’adoptar les mesures que calguin
i fomentar la consolidació i vertebració social i
econòmica de les cooperatives i del moviment
cooperatiu, així com de les societats laborals
integrants de l’economia cooperativa.
L’article 13.1 del Decret 570/2006, de 19 de
desembre, d’estructuració del Departament de
Treball, estableix que les funcions de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social
i d’Autoocupació són les previstes en l’article
47.1 del Decret 190/2005, de 13 de desembre,
de reestructuració parcial del Departament de
Treball, que són, entre d’altres, l’ordenació i la
gestió de les funcions en matèria de cooperatives
i societats laborals, així com l’impuls, la promoció i el foment de les iniciatives empresarials i
d’autoocupació.
Mitjançant l’Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost
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de la Direcció General d’Economia Cooperativa,
Social i d’Autoocupació, es van establir les bases
reguladores de les subvencions destinades al
foment de la economia cooperativa i es va obrir
la convocatòria de presentació de sol·licituds per
a l’exercici 2006.
Posteriorment, en data 28 de desembre de
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1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre,
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de
28.12.2006).
La conveniència de fomentar la creació i el
creixement de les empreses cooperatives i societats laborals, per l’aportació d’aquestes a la
creació d’ocupació estable, per la capacitat del
sector de donar resposta a les noves necessitats
socials i pel grau d’innovació que aporta el model
cooperatiu als mercats i sectors econòmics, fa
que sigui necessari tenir en compte els convenis
intercooperatius i altres formes de col·laboració
empresarial de les cooperatives, previstes a la
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, així
com d’altres formes de col·laboració empresarial
de les societats laborals.
Així mateix, s’ha considerat convenient donar
suport als projectes empresarials d’economia
cooperativa que, en els seus inicis i davant les
dificultats que suposa la creació d’una nova
empresa d’aquestes característiques, necessiten
suport durant els primers anys d’existència.

