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tenir una formació adient i una experiència acre-
ditada en els diferents tipus d’oli d’oliva. El/la
cap del Panell de Tast tindrà un suplent, el qual
haurà de tenir les mateixes característiques de
formació i experiència que el/la cap del Panell
de Tast, el/la qual substituirà en cas de vacant,
malaltia o absència. Ambdós seran nomenats i,
en el seu cas cessats, pel director general de
Producció, Innovació i Indústries Agroalimen-
tàries.

5.2 Els/les tastadors/es seran nomenats pel
director general de Producció, Innovació i In-
dústries Agroalimentàries, a proposta del/de la
cap del Panell de Tast i hauran de ser persones
físiques, especialitzades i entrenades per al tast
d’olis verges, siguin o no del sector de l’oli que
hagin superat les proves que per a aquest cas
disposa el Reglament CE 796/2002, de la Comis-
sió, de 6 de maig.

5.3 El cessament dels membres del Panell
de Tast es produirà a petició pròpia, per causes
que impedeixin l’exercici de les seves tasques o
quan el director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries consideri que
hagin perdut la qualificació o la idoneïtat per
exercir com a tastadors, amb audiència prèvia
dels interessats.

5.4 Els/les tastadores depenen funcional-
ment del/de la cap del Panell de Tast.

Article 6
Funcions del/de la cap del Panell de Tast

Són funcions del/de la cap del Panell de Tast:
a) Seleccionar i entrenar els/les tastadores.
b) Supervisar l’actuació professional dels/de

les tastadores per tal de garantir el manteniment
del seu nivell d’aptitud adequada.

c) Controlar els llindars de percepció.
d) Convocar les sessions del Panell de Tast.
e) Proposar el nomenament i el cessament

dels/de les tastadores.
f) Preparar i conservar les mostres per ana-

litzar.
g) Vetllar pel manteniment de les instal·-

lacions i del material necessari per al tast.
h) Vigilar les condicions de les sessions de

tast.
i) Recopilar els fulls de puntuació, supervi-

sar la concordança de la intensitat de les percep-
cions amb la puntuació atribuïda per cada un
dels/de les tastadors/es membres del Panell de
Tast.

j) Establir la categoria final de cada mostra.
k) Signar els informes de les anàlisis oficials

o informatives.
l) Col·laborar en la implantació i el mante-

niment de la norma ISO vigent.
m) Participar en les comissions i les reunions,

en els temes inherents al/a la cap del Panell de
Tast, i que la Direcció General li encomani.

n) Altres funcions que li encomani la Direc-
ció General de Producció, Innovació i Indústries
Agroalimentàries o el/la directora/a del Panell
de Tast.

Article 7
Funcions dels/de les tastadors/es

Són funcions dels/de les tastadors/es:
a) Participar en la realització de les anàlisis

organolèptiques oficials, les de certificació, les
d’informació i les d’estudi i investigació.

b) Assistir a les sessions de tast convocades
pel/per la cap del Panell de Tast.

c) Realitzar el tast d’acord amb el mètode
que estableixen el Reglament CEE 2568/91 i les
seves modificacions i totes les obligacions deri-
vades dels panells oficials.

d) Participar en les sessions formatives o
d’entrenament.

e) Qualsevol altra funció relacionada amb el
tast d’oli que li encarregui el/la cap del Panell
de Tast.

Article 8
Secretari/ària

El director general de Producció, Innovació
i Indústries Agroalimentàries, nomenarà un/a
secretari/ària que podrà ser o no tastador/a.

Article 9
Funcions del/de la secretari/ària

Són funcions del/de la secretari/ària:
a) Estendre els certificats de les sessions de

tast corresponents.
b) Organitzar les convocatòries dels/de les

tastadors/es que hagin d’assistir a cada sessió.
c) Controlar la recepció de mostres d’oli.
d) Col·laborar en l’organització de les sessi-

ons de tast.
e) Col·laborar en la implantació i el mante-

niment de la norma ISO 17025.

Article 10
Organització i funcionament

10.1 L’organització de les sessions del Pa-
nell de Tast correspon conjuntament al/a la di-
rectora/a i al/a la cap del Panell de Tast.

10.2 El/la cap del Panell de Tast convoca-
rà tots els/les tastadors/es que hagin d’interve-
nir en cada sessió del Panell de Tast.

10.3 El nombre de participants en cada ses-
sió, amb un mínim de vuit i un màxim de dot-
ze tastadors/es, el mètode i el procediment
s’ajustaran en tot moment al que disposen el
Reglament CEE 2568/91, de la Comissió, d’11
de juliol, relatiu a les característiques dels olis
d’oliva i els mètodes d’anàlisi i les seves modi-
ficacions.

10.4 Les funcions que s’estableixen en
aquest Decret, excepte les del/de la directora/
a del Panell de Tast, podran ser efectuades per
personal extern a l’Administració.

10.5 El personal a què es refereix l’apartat
anterior tindrà dret a percebre les dietes i indem-
nitzacions per l’exercici de les funcions, en les
sessions de tast en què participin.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre de 22 d’abril de 1997, per
la qual es crea el Panell de Tast d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya i se’n regula el funciona-
ment (DOGC núm. 2396, de 22.5.1997).

DISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè dicti les disposicions que
calguin per al compliment del que disposa aquest
Decret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de desembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(04.348.049)

DECRET
474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desen-
volupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació
vitivinícola.

La Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació
vitivinícola, ha representat la creació d’un marc
a Catalunya per al sector vitivinícola amb la fi-
nalitat de millorar la qualitat dels productes
vínics i ordenar els instruments necessaris per
assolir aquests objectius.

No obstant això, aquesta norma legal va ha-
bilitar el govern per tal que desenvolupés certs
aspectes que requerien un detall més profund
i de contingut tècnic, ja que una llei, en ser de
contingut més general i de creació del marc, no
ho preveu tot i s’han tingut en compte en general
els requisits i les normes que provenen de la
normativa comunitària i en particular dels re-
glaments dictats per l’organització comuna del
mercat del sector vitivinícola.

En aquest sentit, calia regular aspectes com
són els requisits dels diferents tipus de productes
vínics, el procediment d’autorització de les di-
ferents denominacions d’origen o d’altres tipus
de denominació, els consells reguladors i les
seves obligacions, o aspectes sobre la competèn-
cia en inspecció, règim electoral i procediment
sancionador dels diferents òrgans o ens que
intervenen en el sector.

El Decret s’estructura en un títol preliminar,
quatre títols que se subdivideixen en diversos ca-
pítols, els quals alhora es divideixen en setan-
ta-tres articles, una disposició addicional i tres
disposicions transitòries.

El títol preliminar delimita l’objecte del De-
cret, així com l’àmbit material i geogràfic per tal
d’especificar a qui s’aplica l’àmbit de regulació
de les diferents designacions i denominacions,
en l’àmbit competencial de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix s’especifica el règim
jurídic aplicable als productes vínics.

El títol primer, dividit en quatre capítols, està
dedicat a les denominacions i designacions de
productes vínics, i al primer capítol s’estableix
el procediment de sol·licitud, els requisits per-
què el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca n’efectuï el reconeixement i l’autoritza-
ció, sens perjudici de comunicar-ho als òrgans
comunitaris competents. S’ha volgut, en tot cas,
que en els requisits per a la sol·licitud de reco-
neixement d’una denominació d’origen s’hi in-
cloguin tots els elements que defineixen la zona
geogràfica i la seva especificitat, pensant sem-
pre en l’objectiu de qualitat dels vins.

Així mateix, s’han establert per a aquestes
denominacions d’origen regles clares en aspectes
com són la coexistència en el territori de Ca-
talunya de diferents denominacions d’origen i
un sistema de control sobre els productes que
poden anar a aquestes denominacions d’origen
coexistents. Igualment s’ha regulat la possibilitat
del reg de vinya en certes condicions.
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El capítol 2 d’aquest títol està dedicat a les
denominacions d’origen qualificades, categoria
destinada a uns vins amb uns nivells d’exigèn-
cia superior a les denominacions d’origen, i es
regulen aquests requisits perquè ho siguin, com
el temps mínim anterior a la sol·licitud que han
d’estar com a denominació d’origen.

El capítol 3 regula els vins de finca, novetat
a la Llei 15/2002, i preveu uns vins, que dins
d’una denominació d’origen, tinguin unes carac-
terístiques determinades o especials. La finalitat
d’aquests tipus de vins no és l’exigència de ni-
vells més alts de qualitat sinó el reconeixement
d’unes característiques. És per això que no són
una altra denominació d’origen diferent sinó que
s’integren a les denominacions d’origen exis-
tents.

El capítol 4 regula els vins de la terra, deno-
minació que es dóna a Catalunya als vins de
taula amb una indicació geogràfica. Aquests vins
han de procedir d’un territori vitícola amb unes
condicions ambientals i de conreu determina-
des, i no formar part d’una denominació d’ori-
gen. Tot i ser un vi de taula calia establir els re-
quisits per a les sol·licituds i les característiques
bàsiques per al seu reconeixement, així com certs
aspectes tècnics que han de tenir aquesta cate-
goria de vins.

El títol segon, dividit en dos capítols, es de-
dica als consells reguladors de les denominacions
d’origen en determinats aspectes que calia des-
envolupar i completar de la llei 15/2002. Així,
s’estableixen les obligacions d’aquests consells
reguladors, tant pel que fa a les seves atribuci-
ons sobre el control dels inscrits en els seus re-
gistres, qualificacions dels vins objecte d’empa-
rament a la denominació d’origen, com pel que
fa a les obligacions de donar compte a l’Admi-
nistració de les seves actuacions, que en alguns
casos es tracta de potestats administratives.

Igualment s’estableixen les causes d’incom-
pliment d’aquestes obligacions i els efectes que
suposen aquests incompliments, i també esta-
bleix el règim sobre el control que exerceix l’Ad-
ministració sobre aquests consells reguladors de
denominacions d’origen.

Finalment en aquest capítol es regula el Re-
gistre de consells reguladors al qual han de cons-
tar-hi diferents dades sobre les seves actuacions,
com a eina de coneixement públic de la situa-
ció de cadascun dels consells.

Es regulen així mateix, en aquest títol, les
qüestions sobre el règim electoral dels consells
reguladors. La finalitat de la seva regulació ve
donada pel fet que aquestes corporacions de dret
públic tenen una base associativa de viticultors
i vinicultors i cal que els òrgans de govern tin-
guin una composició representativa dels dife-
rents sectors.

S’han establert igualment tant les condicions
per tenir el dret de sufragi com el règim sobre
la manera de presentar candidatures i el pro-
cediment electoral d’escrutini. Igualment s’es-
tableix l’Administració electoral en els dife-
rents nivells, Junta Electoral de Catalunya,
juntes electorals de cada denominació d’origen
i meses electorals, a les quals hi són represen-
tades no únicament l’Administració sinó les di-
ferents entitats o associacions representatives
del sector.

El títol tercer, dividit en dos capítols, està
dedicat a resoldre i completar diferents qüesti-
ons competencials en matèria d’inspecció i de
règim sancionador, i es delimita en cada cas la
competència del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, l’Institut Català de la Vinya
i el Vi o els diferents consells reguladors.

Finalment el títol quart desenvolupa l’estruc-
tura del Consell Assessor de l’INCAVI com a
òrgan d’assessorament en matèria vitivinícola,
al qual hi són representats diferents departa-
ments de la Generalitat relacionats amb la ma-
tèria o amb la innovació i recerca, així com re-
presentants dels diferents operadors del sector
o de les denominacions d’origen.

D’acord amb l’informe de la Comissió Jurí-
dica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquest Decret té com a objecte el desenvo-
lupament de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’or-
denació vitivinícola, pel que fa a la regulació a
Catalunya de les denominacions d’origen, les de-
nominacions d’origen qualificades, els vins de
finca, els vins de la terra, els consells reguladors
de les denominacions d’origen, el seu règim elec-
toral, així com les competències sobre inspec-
ció i règim sancionador en matèria vitivinícola,
i dels òrgans assessors de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi.

Article 2
Àmbit material i geogràfic

2.1 Aquest Decret serà d’aplicació als vins
elaborats a Catalunya, així com a les designa-
cions i les denominacions d’aquests produc-
tes.

2.2 El règim de protecció i qualitat s’apli-
carà a les designacions i les denominacions ví-
niques, l’àmbit de les quals sigui competència de
la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL 1
Denominacions i designacions

CAPÍTOL 1
Vins amb denominacions d’origen

Article 3
Definició de denominació d’origen

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per de-
nominació d’origen el nom que serveix per de-
signar els vins originaris d’un àmbit territorial
que coincideix, totalment o parcialment, amb
Catalunya, la qualitat o les característiques dels
quals s’aconsegueixen gràcies al medi geogrà-
fic i al sistema de producció, amb els seus fac-
tors naturals i humans, la producció, l’elaboració
i l’envelliment dels quals es duen a terme a la
zona geogràfica delimitada que hagi estat objec-
te del reconeixement administratiu correspo-
nent.

Article 4
Sol·licitants

Podran sol·licitar el reconeixement d’una
denominació d’origen totes les persones físiques
o jurídiques, titulars de vinyes o cellers, o les
agrupacions respectives, que compleixin els
requisits de caràcter general que estableix aquest
Decret.

Article 5
Requisits

5.1 Per al reconeixement d’una denomina-
ció d’origen caldrà que els sol·licitants acredi-
tin, en la proposta de reglament que s’elevarà
a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (en enda-
vant INCAVI), el compliment dels requisits fi-
xats per les normatives vigents que els siguin
d’aplicació.

5.2 A la proposta de reglament han de cons-
tar, com a requisits imprescindibles per al reco-
neixement d’una denominació d’origen, la jus-
tificació del nom geogràfic i de la seva relació
amb la zona geogràfica determinada, la delimi-
tació de la zona de producció, les característi-
ques del sòl i les condicions climatològiques, les
varietats de vitis vinifera, els mètodes de conreu,
els mètodes de vinificació, el grau alcohòlic vo-
lumètric natural mínim, el rendiment per hec-
tàrea, les anàlisis i l’avaluació de les caracterís-
tiques fisicoquímiques i organolèptiques, el
règim de declaracions i registres, les caracterís-
tiques dels productes emparats, la descripció dels
vins, la forma de presentació, els òrgans del
consell regulador i el seu règim de funcionament
intern.

En el supòsit que els consells reguladors apro-
vin quotes d’entrada per a nous socis, aquestes
hauran de ser ratificades pel director de l’INCA-
VI.

Igualment a la sol·licitud ha de constar una
descripció dels principals mercats i qualsevol
altre element que justifiqui el reconeixement del
nivell de protecció.

Article 6
Tramitació

6.1 L’INCAVI és competent per a la instruc-
ció de l’expedient de reconeixement, el qual
podrà sol·licitar informes a qualsevol òrgan o ens
administratiu que pugui tenir competències en
relació amb la vinya i el vi.

6.2 Un cop l’Institut Català de la Vinya i el
Vi hagi instruït l’expedient, el seu titular formu-
larà proposta al titular del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, el qual dictarà una ordre que reco-
negui la denominació d’origen i n’aprovi el re-
glament. Aquesta ordre s’haurà de comunicar
als òrgans comunitaris competents de la manera
que estigui establerta legalment.

6.3 Si es denega l’obertura de la tramitació
del reconeixement, les persones interessades
poden presentar recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció esmentada, amb la interpo-
sició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs
de reposició.

Article 7
Modificació del reglament

7.1 Quan una denominació d’origen vulgui
modificar el seu reglament, el consell regulador
elevarà la proposta de modificació a l’INCAVI
i adjuntarà l’acord de la comissió rectora.
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7.2 Juntament amb la sol·licitud de modi-
ficació del reglament de la denominació d’ori-
gen, s’adjuntaran els estudis i els informes que
el consell regulador consideri necessaris, els
quals acreditin la conveniència de la modifica-
ció del reglament.

7.3 Per tramitar l’expedient pel que fa a la
delimitació de noves zones o modificar les zo-
nes ja delimitades, es requereix un informe tèc-
nic del consell regulador de la denominació
d’origen, en el qual es considerin les dades agro-
nòmiques, edafoclimàtiques i ambientals de la
zona.

7.4 L’INCAVI instruirà l’expedient de mo-
dificació i podrà sol·licitar a la comissió recto-
ra els informes complementaris o contradicto-
ris que estimi necessaris.

7.5 El titular de l’INCAVI, un cop instruït
l’expedient, formularà la proposta corresponent
al titular del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya el
qual dictarà una ordre que reconegui la deno-
minació d’origen i n’aprovi el reglament. Aques-
ta ordre s’haurà de comunicar als òrgans comu-
nitaris competents de la manera que estigui
establerta legalment.

Article 8
Modificació del rendiment productiu i del ren-
diment en premsa

8.1 El consell regulador de la denominació
d’origen podrà sol·licitar, abans de la verema, la
modificació dels rendiments màxims admesos
per hectàrea de raïm en els reglaments de les de-
nominacions d’origen corresponents, així com
la modificació del percentatge del rendiment de
transformació del raïm en most o en vi, o qual-
sevol altre aspecte conjuntural que pugui influir
en aquests processos.

8.2 Juntament amb la sol·licitud, el consell
regulador de la denominació d’origen aporta-
rà un estudi que avali la sol·licitud, tenint en
compte els paràmetres de qualitat potencial de
collita, transformació, excedents i d’altres, re-
ferits a les cinc campanyes vitivinícoles anteri-
ors, i detallarà, a més, l’àmbit territorial de la
denominació d’origen afectada per la sol·licitud.

8.3 L’INCAVI instruirà l’expedient d’acord
amb el que regulen els articles 7.3 i 7.4 d’aquest
Decret.

8.4 El consell regulador establirà, al regla-
ment de la denominació d’origen, el nombre
d’anys en què no qualificarà el vi eventualment
produït per les vinyes joves, i establirà també els
controls necessaris per verificar que a aquestes
vinyes no se’ls assigna cap rendiment produc-
tiu.

Article 9
Traçabilitat i control

9.1 A les persones titulars, tant físiques com
jurídiques, inscrites al Registre de vinyes d’una
denominació d’origen, el consell regulador els
facilitarà un document o targeta magnètica per
al control i la traçabilitat del lot d’origen i la
procedència dels raïms, que acrediti, a més, la
superfície de les parcel·les de vinya inscrites, amb
detall de les varietats i les produccions màximes
admeses, d’acord amb la denominació d’origen
on hagin optat per fer la seva inscripció.

9.2 El sistema especificat a l’apartat ante-
rior ha de permetre que el celler pugui identi-
ficar l’origen i la procedència en el moment de
lliurar el lot de raïm, most o vi corresponent, i

als consells reguladors conèixer totes les dades
afectes a la seva denominació d’origen, per tal
de poder efectuar el seguiment i verificar el
compliment de les seves disposicions reglamen-
tàries.

Article 10
Coexistència

Al territori de Catalunya hi poden conviure
diferents denominacions d’origen, i podran
sobreposar-se geogràficament sempre que ho
autoritzin els consells reguladors de totes les de-
nominacions d’origen afectades, sempre que el
raïm i els vins produïts en una zona protegida
compleixin les normes més estrictes de les con-
siderades per les denominacions d’origen que
se sobreposin en tot el seu àmbit geogràfic.

Article 11
Col·laboració entre consells reguladors de deno-
minacions d’origen

11.1 Els consells reguladors de les denomi-
nacions d’origen que els seus respectius àmbits
territorials se sobreposin, totalment o parcial-
ment, establiran els convenis de col·laboració als
efectes del compliment de tot el que disposin els
corresponents reglaments i la normativa vigent
que els sigui d’aplicació.

11.2 Els convenis de col·laboració no po-
dran variar en cap cas les característiques que
identifiquen cada denominació d’origen. L’in-
compliment d’aquesta circumstància serà con-
siderat com a incompliment greu als efectes del
que determina l’article 36 d’aquest Decret.

11.3 Els convenis de col·laboració, un cop
signats, seran tramesos a l’INCAVI per a la seva
homologació, el qual pot formular observacions
de caràcter vinculant.

Article 12
Forma de coexistència entre denominacions
d’origen

12.1 Als cellers inscrits als diferents regis-
tres d’un consell regulador d’una denominació
d’origen que el seu àmbit territorial se sobreposi,
totalment o parcialment, a una altra denomina-
ció d’origen es podrà realitzar l’elaboració, l’em-
magatzematge, l’envelliment i l’embotellament
del raïm, dels mostos o els vins, sempre que
aquestes operacions es realitzin de forma sepa-
rada, i que es garanteixi el control i la traçabi-
litat dels raïms, mostos i vins en tots aquests pro-
cessos i la separació en dipòsits independents
entre cada un dels vins.

12.2 Als cellers a què fa referència l’article
anterior estaran perfectament identificats, de
forma indeleble: els dipòsits independents, l’àm-
bit geogràfic i el seu volum nominal. En aquesta
identificació es recolliran els registres reglamen-
tàriament establerts, sens perjudici de normes
més restrictives que imposi la regulació d’altres
denominacions d’origen amb les quals hi ha
sobreposició, total o parcial, de l’àmbit geogràfic
de producció.

12.3 Els consells reguladors de les denomi-
nacions d’origen poden prohibir que en els ce-
llers inscrits als registres corresponents s’elabo-
rin, s’emmagatzemin, s’envelleixin i s’embotellin
altres vins, amb excepció que les activitats men-
cionades es realitzin de forma separada i es ga-
ranteixi el control real i documental de tots els
processos realitzats dins els cellers autoritzats.

12.4 Els consells reguladors hauran d’esta-
blir un protocol de les mesures especials que

prendran per garantir la separació dels processos
dels diferents vins, el qual serà lliurat a l’INCAVI
per al seu coneixement.

Article 13
Subzones

13.1 Es poden delimitar subzones en una
mateixa denominació d’origen, d’acord amb
criteris objectius que facin referència al conreu,
el microclima, les característiques del sòl, la pro-
ducció, l’elaboració, l’envelliment, l’embotella-
ment, la comercialització o bé els àmbits geogrà-
fics administratius.

13.2 Els consells reguladors de les denomi-
nacions d’origen que vulguin delimitar subzo-
nes dins el seu reglament, elevaran la propos-
ta de modificació a l’INCAVI, acompanyat d’un
informe tècnic que avali els criteris objectius als
quals fa referència l’article anterior.

13.3 En la delimitació de la subzona o sub-
zones de producció i elaboració, s’indicarà el
municipi o els municipis que la o les composen.
Si es tracta d’una part d’un municipi s’indicaran,
en aquest cas, els polígons i les parcel·les de vinya
amb les dades que constin al Registre vitiviní-
cola de Catalunya que en formen part, així com
la relació dels cellers inscrits als diferents regis-
tres de la subzona o subzones de producció i
elaboració.

13.4 Un cop l’INCAVI hagi instruït l’expe-
dient, el procediment de reconeixement de la
subzona o subzones d’una denominació d’ori-
gen es tramitarà d’acord amb les modificacions
del reglament que preveu aquest Decret.

Article 14
Reg de la vinya

Els consells reguladors establiran als seus
reglaments la forma i la condició de reg de la
vinya. En tot cas no s’autoritzarà mai després del
verolat dels raïms. El reg atendrà l’equilibri
hídric del sòl i les condicions ecològiques de la
vinya, així com el règim de control i d’obligaci-
ons.

CAPÍTOL 2
Vins amb denominacions d’origen qualificades

Article 15
Definició de denominació d’origen qualificada

S’entén per denominació d’origen qualificada
aquella que, a més de complir els requisits exi-
gibles a les denominacions d’origen, han de
complir amb criteris objectius de més exigència
de conreu, elaboració, criança, embotellat i
comercialització, així com del règim de control
i d’obligacions.

Article 16
Temps mínim per a la qualificació

Per tal que una denominació d’origen pugui
accedir a ser qualificada, han d’haver transcor-
regut, com a mínim, deu anys d’ençà del seu re-
coneixement com a denominació d’origen.

Article 17
Reconeixement

Per al reconeixement d’una denominació
d’origen qualificada caldrà acreditar en la pro-
posta de nou reglament, que s’elevarà a l’INCA-
VI, el compliment dels requisits següents:

a) Establir un sistema de traçabilitat vitivi-
nícola integral que abasti les parcel·les de vinya,
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les seves produccions de raïm, identificades per
lots, el transport, l’elaboració, la criança o l’en-
velliment, l’embotellat, l’etiquetatge, l’embalat-
ge i la comercialització.

b) Garantir que els productes emparats per
la denominació d’origen qualificada es comer-
cialitzin, exclusivament, embotellats en els ce-
llers que hi estiguin inscrits i ubicats a la zona
geogràfica delimitada.

c) Instaurar un sistema de control de quali-
tat i certificació dels vins protegits, des de la fase
de producció fins que surtin al mercat, que in-
clogui un control organolèptic i analític per lots
homogenis de volum limitat i de conformitat
amb les característiques que han de reunir els
vins emparats establert al reglament correspo-
nent.

d) Ordenar que en els cellers inscrits sola-
ment tingui entrada raïm o most 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 qualifi-
cada.

Article 18
Proposta de reglament

18.1 A la proposta de nou reglament el con-
sell regulador fixarà les característiques que s’es-
pecifiquen a continuació.

a) Les pràctiques de conreu de la vinya, el
sistema de formació del cep, la densitat de plan-
tació, amb el nombre màxim/mínim de ceps per
hectàrea.

b) Les produccions màximes de raïm adme-
ses per hectàrea, en funció de la formació de la
vinya, ja sigui en vas o espatllera, amb especi-
ficació per a cada varietat de vitis vinifera, blanca
o negra, recomanades o autoritzades, del ren-
diment expressat en quintars mètrics per hec-
tàrea.

c) La graduació alcohòlica natural mínima
s’expressarà, així mateix, per a cadascuna de les
varietats vitis vinifera, blanca o negra, recoma-
nades o autoritzades.

18.2 Per a l’obtenció del most s’aplicaran
pressions adequades de manera que el seu ren-
diment no sigui superior a 65 litres de most o de
vi per cada 100 quilograms de verema.

Article 19
Tramitació del reconeixement d’una denomina-
ció d’origen qualificada i modificació del regla-
ment

19.1 La tramitació de l’expedient del reco-
neixement d’una denominació d’origen quali-
ficada seguirà el mateix procediment especifi-
cat a l’article 6 d’aquest Decret.

19.2 La modificació del reglament d’una
denominació d’origen qualificada seguirà el
procediment que estableix l’article 7 d’aquest
Decret.

CAPÍTOL 3
Vins de finca

Article 20
Definició de vi de finca

Als efectes d’aquest Decret, s’estableixen les
condicions que han de reunir els vins de finca
perquè se’ls reconegui com a vins de qualitat
produïts en una regió determinada i en finques
determinades d’aquestes regions, dins una de-

nominació d’origen i tutelats pel seu consell
regulador corresponent, entenent-se com el vi
produït en un entorn determinat, amb caracte-
rístiques edàfiques i microclimàtiques pròpies,
el nom del qual està notòriament lligat a les vi-
nyes de les quals s’obtenen vins amb caracterís-
tiques qualitatives especials.

Article 21
Reserva per als vins de finca

21.1 El nom de la finca a què fa referència
l’article anterior quedarà reservat per designar
els vins de qualitat produïts en regió determi-
nada que s’hi produeixin i no es podrà utilitzar
per designar altres vins o productes vitiviníco-
les.

21.2 La designació de vi de finca gaudirà de
la mateixa protecció que la denominació d’ori-
gen a la qual pertany.

21.3 La designació vi de finca haurà de cons-
tar a l’etiquetatge, juntament amb el nom de la
denominació d’origen a la qual pertany.

Article 22
Requisits

Els vins de finca seran elaborats, embotellats
i criats per les persones físiques o jurídiques les
quals, elles mateixes o els seus socis, tinguin la
titularitat de les vinyes situades en una finca. El
procés d’elaboració es realitzarà en cellers situats
a la mateixa finca o, excepcionalment, en cellers
pròxims, sempre i quan la titularitat de les vinyes
i els cellers siguin de les mateixes persones físi-
ques o jurídiques abans esmentades.

Entre d’altres, els vins de finca hauran de
complir els requisits de més exigència següents:

a) Les parcel·les de vinya i els cellers elabo-
radors hauran d’haver estat inscrits als registres
corresponents de la denominació d’origen un
mínim de cinc anys.

b) El rendiment productiu màxim (quintar/
ha) serà com a mínim un 15% inferior al que
estableix el reglament de la denominació d’ori-
gen.

c) La puntuació exigida pel Comitè de cata
de la denominació d’origen serà superior a l’exi-
git a la resta de vins de la denominació d’origen.

Article 23
Delimitació territorial

23.1 La delimitació de la finca ha d’obtenir
l’informe previ del consell regulador correspo-
nent.

23.2 A la delimitació, el consell regulador
emetrà aquest informe d’acord amb les dades
cartogràfiques que constin al cadastre vitiviní-
cola corresponent amb detall de les parcel·les i
subparcel·les, varietats de vinya plantada, titu-
laritat de les vinyes i, si s’escau, dels cellers, i ins-
cripció als registres corresponents del consell
regulador.

23.3 En el supòsit que la totalitat de la fin-
ca estigui situada dins l’àmbit territorial d’una
denominació d’origen qualificada, podrà rebre
el nom de finca qualificada, sempre i quan acre-
diti que compleix amb tots els requisits exigits
als vins de la denominació d’origen qualificada
i al seu reglament, i s’hi trobi inscrita.

Article 24
Traçabilitat dels vins de finca

24.1 En l’elaboració dels vins de finca s’im-
plantarà un sistema de traçabilitat integral que

anirà des de la producció del raïm fins a la co-
mercialització dels vins emparats. L’INCAVI es-
tablirà les característiques i la implantació del
sistema de control que garanteixi la traçabilitat
del producte.

24.2 El control de qualitat i la certificació
dels productes es realitzarà d’acord amb el que
estableixi el consell regulador de la denominació
d’origen corresponent, el qual a partir dels lli-
bres de registre corresponents, entre d’altres, ve-
rificarà que s’han complert tots els requisits
exigits en la normativa general que sigui d’apli-
cació i, en particular, la que s’especifica a con-
tinuació:

a) Inscripció de les vinyes i els cellers als
registres corresponents del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

b) Varietats de vitis vinifera conreades i els
seus portaempelts.

c) Pràctiques de conreu, i detall del marc de
plantació de la vinya per a cada varietat de vi-
tis vinifera, el nombre total de ceps per hectà-
rea, el sistema de poda, la formació i la conduc-
ció i el rendiment per a cada varietat expressat
en kg/ha.

d) Pràctiques culturals aplicades a la vinya
per millorar la qualitat del raïm, tant de conduc-
ció com d’esporga en verd dels ceps.

e) El reg i la fertirrigació com a element de
qualitat del raïm, d’acord amb l’equilibri ecolò-
gic i el dèficit hídric del sòl.

f) Per a l’obtenció del most del vi, i la sepa-
ració del vi de la brisa, s’aplicaran pressions de
manera que el rendiment no sigui superior a 65
litres de vi per cada 100 quilograms de verema.

g) Aforament dels vins en els cellers.
h) Graus alcohòlics volumètrics naturals

mínims per a cada varietat de vitis vinifera.
i) Mètode de vinificació, elaboració i cri-

ança per a l’obtenció dels vins blancs, rosats
o negres, varietals, escumosos de qualitat pro-
duïts en una regió determinada, vins d’agulla
de qualitat produïts en una regió determinada,
vins de licor de qualitat produïts en una regió
determinada i les pràctiques enològiques em-
prades.

j) Elements característics del vi de finca de-
terminats per les analítiques químiques realit-
zades en un dels laboratoris de l’INCAVI o per
un altre laboratori que compleixi els criteris
admesos per als laboratoris d’assaigs.

k) El comitè de tast del consell regulador cor-
responent farà l’anàlisi organolèptica pel que fa
al color, la transparència, l’olor i el sabor, i també
qualificarà els vins.

l) La qualificació de les partides de vi apte es
documentarà d’acord amb una certificació nu-
merada i individual per a cada partida de vi
declarat apte pel consell regulador corresponent.

Article 25
Sol·licitud

25.1 La denominació vins de finca la podran
sol·licitar únicament els cellers elaboradors de
vins que tinguin una trajectòria consolidada,
amb vins de prestigi i qualitat en el mercat en
un període de temps no inferior als deu anys, i
que gaudeixin de reconeixement públic entre els
professionals i els consumidors.

25.2 A la sol·licitud s’hi adjuntarà un estu-
di amb les característiques edàfiques i microcli-
màtiques de la finca que les diferenciï i distin-
geixi del seu entorn.

25.3 L’elaboració dels vins de finca es re-
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alitzarà exclusivament amb raïms procedents
de les varietats de vitis vinifera recomanades
o autoritzades a Catalunya per a l’elaboració
de vins de qualitat produïts en una regió deter-
minada.

25.4 Les tècniques de conreu i de produc-
ció aniran adreçades a l’obtenció de raïms i
mostos de la màxima qualitat, amb uns rendi-
ments, pel que fa als graus alcohòlics i d’acidesa,
que mantindran l’equilibri desitjat per a l’ela-
boració dels vins emparats i d’acord amb el sis-
tema de qualitat.

Article 26
Requisits

26.1 Les sol·licituds de reconeixement del
vi de finca que reuneixin les condicions fixades
als articles anteriors, hauran de complir i acre-
ditar els requisits següents:

a) Els cellers d’elaboració, emmagatzemat-
ge, criança i embotellat reuniran els requisits
que permetin l’obtenció de vins de la màxima
qualitat i de forma separada dels altres pro-
ductes.

b) La transformació del raïm en most i del
most en vi, tot el procés de vinificació, envelli-
ment i les pràctiques enològiques, s’adreçarà a
l’obtenció dels vins amb característiques quali-
tatives especials.

c) De cada varietat de vitis vinifera es deta-
llaran els rendiments per hectàrea, els graus
alcohòlics volumètrics naturals mínims obtinguts
en la finca entre els cinc i deu últims anys, les
pràctiques culturals, el sistema de poda i conduc-
ció, el nombre de peus per hectàrea i els porta-
empelts emprats.

d) Per a la criança dels vins serà preceptiva
la utilització de bótes de fusta de roure amb una
cabuda màxima de sis-cents litres.

e) La presentació dels vins, el tipus d’ampo-
lla, l’etiquetatge, els dispositius de tancament
amb especificació en el seu cas de normalitza-
ció segons normes UNE, els embalatges i l’es-
timació del preu de venda en base a una sèrie
històrica no inferior a cinc anys, serà recollit en
una memòria detallada amb els originals o els
esbossos dels materials a emprar.

26.2 L’INCAVI podrà demanar altra docu-
mentació que consideri necessària per tal d’acre-
ditar adequadament els requisits per concedir
el reconeixement de la denominació d’origen vi
de finca.

Article 27
Tramitació de l’expedient

27.1 Les persones tant físiques com jurídi-
ques que vulguin obtenir el reconeixement com
a vins de finca han de presentar la sol·licitud a
l’INCAVI.

27.2 El consell regulador de la denomina-
ció d’origen corresponent haurà d’emetre un
informe amb caràcter preceptiu i no vinculant,
en un termini màxim de trenta dies.

27.3 En la tramitació de l’expedient per al
reconeixement de vi de finca, l’INCAVI pot
sol·licitar informes a qualsevol òrgan adminis-
tratiu que pugui tenir competències en relació
amb la vinya i el vi. El titular de l’INCAVI ha
de formular, abans de la resolució pertinent, la
proposta corresponent. El conseller o consellera
competent en matèria d’agricultura, si es com-
pleixen els requisits legals establerts, ha de dictar
la resolució de reconeixement de la sol·licitud
presentada.

CAPÍTOL 4
Vins de la terra

Article 28
Definició de vi de la terra

28.1 És el vi que procedeix d’un territori
vitícola que, independentment de l’amplitud que
tingui, ha estat delimitat tenint en compte les
condicions ambientals i de conreu determina-
des que poden conferir als vins unes caracterís-
tiques homogènies.

28.2 Els vins de la terra, hauran d’indicar la
graduació alcohòlica volumètrica natural míni-
ma dels diferents tipus de vins, les característi-
ques organolèptiques pròpies dels diversos vins
emparats, les varietats de vitis vinifera empra-
des en la seva elaboració. La menció vi de la
terra figurarà a l’etiqueta seguida de l’àrea ge-
ogràfica que correspongui.

28.3 Per a la utilització del vins de la terra
serà preceptiu l’establiment d’un sistema de
control que garanteixi l’origen territorial dels
productes i la veracitat de les indicacions fixa-
des a l’article 9.1 d’aquest Decret.

Article 29
Sol·licitud i requisits

29.1 Podran sol·licitar un vi de la terra els
viticultors i els elaboradors de vi, o les agrupa-
cions respectives dins de l’àmbit territorial de
Catalunya que reuneixin els requisits exigits per
a cadascuna de les mencions geogràfiques.

29.2 Les sol·licituds s’adreçaran a l’INCAVI,
i es podran presentar d’acord amb el que disposa
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

29.3 La sol·licitud de reconeixement de les
indicacions que compleixin les condicions fixa-
des als articles anteriors, hauran de complir i
acreditar els requisits següents:

a) Relació acreditativa dels productors de
raïm ordenats per municipis en què està situa-
da la parcel·la de vinya, la superfície de produc-
ció, les dades del registre vitivinícola del polí-
gon i les parcel·les, la varietat o varietats de
vinya.

b) A la sol·licitud s’acreditarà el nom del
propietari, masover, parcer, arrendatari, censa-
tari o qualsevol altre títol de domini útil, titular
de l’autorització de plantació expedida pel De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
un plànol del Registre vitivinícola de Catalunya
de les parcel·les de vinya.

c) Els cellers d’elaboració, emmagatzemat-
ge i embotellat només podran optar per elabo-
rar, emmagatzemar i embotellar vins de la terra
i, en conseqüència, no es podran destinar a ela-
borar, emmagatzemar i embotellar altres tipus
de vins.

d) Els cellers hauran d’estar inscrits al Regis-
tre d’indústries agroalimentàries del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Re-
gistre de sanitat i als altres que, amb caràcter
general, estiguin establerts a la normativa vigent.

e) A la sol·licitud s’adjuntarà un plànol, a
escala convenient, on quedin reflectits tots els
detalls de construcció i instal·lació, el nom de
l’empresa, el domicili, el municipi, les caracte-
rístiques, el nombre i la capacitat de tots i cadas-
cun dels envasos, tancament natural o no natural
amb especificació, si escau, de la normalització
segons normes UNE, la maquinària, el sistema
d’elaboració, així com les dades que calguin per

a una correcta identificació, catalogació i ava-
luació del celler.

f) Formulada la petició, el celler haurà de ser
inspeccionat pel personal tècnic que l’INCAVI
designi amb la finalitat de comprovar i verificar
si compleix les condicions tècniques requerides.

29.4 La sol·licitud d’un vi de la terra anirà
acompanyada d’un estudi agronòmic de les
parcel·les de vinya que recollirà les caracterís-
tiques del sòl, les condicions climàtiques, les
dades meteorològiques, els portaempelts, les
varietats de vitis vinifera, els sistemes de conreu,
la conducció, la poda, els tractaments, així com
les condicions ambientals que garanteixin unes
característiques homogènies de la menció geo-
gràfica.

Article 30
Requisits

30.1 Els vins de la terra amb un nivell de
sucres residuals inferiors a 5 gr/l tindran un con-
tingut màxim d’anhídrid sulfurós total de 200
mg/l per als vins blancs i rosats, i 150 mg/l per
als vins negres. Si els vins tenen 5 o més grams
de sucre residual per litre, els límits màxims
autoritzats d’anhídrid sulfurós total serà de 250
mg/l per als vins blancs i rosats, i 200 mg/l per
als vins negres.

30.2 L’acidesa volàtil per als vins negres
destinats al consum no serà superior a 0,8 gr/l
expressada en àcid acètic, i de 0,6 gr/l per als vins
blancs.

Article 31
Control de la traçabilitat dels vins de la terra

Per tal de garantir el sistema de control que
vetlli per la traçabilitat dels productes, a la sol·-
licitud es farà una menció expressa i detallada
de tots els controls que s’estableixin i s’espe-
cificarà la persona física o jurídica responsable
de garantir-ho i certificar-ho. Aquest siste-
ma d’autocontrol haurà de ser aprovat per
l’INCAVI.

TÍTOL 2
Consells reguladors de les denominacions d’ori-
gen

CAPÍTOL 1
Règim jurídic, funcions i obligacions

Article 32
Règim jurídic

32.1 Els consells reguladors estan subjectes
amb caràcter general al dret privat, excepte en
les actuacions que comportin l’exercici de po-
testats o funcions públiques, en què han d’estar
subjectes al dret administratiu.

32.2 En tot cas, es consideraran subjectes al
dret administratiu les actuacions dels consells re-
guladors en matèria d’inspecció, control, gestió
de registres, procediment sancionador, règim
electoral, així com la responsabilitat patrimonial
que derivi de les seves actuacions subjectes al
dret administratiu.

Article 33
Funcions i obligacions dels consells reguladors

33.1 Són funcions dels consells reguladors
de les denominacions d’origen les que es deter-
minen a l’article 11.2 de la Llei 15/2002.

33.2 Són obligacions dels consells regula-
dors les següents:
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a) Gestionar els registres de viticultors i ce-
llers inscrits a la denominació d’origen.

b) Controlar les entrades i les sortides de
primeres matèries i productes de les instal·-
lacions d’elaboració, emmagatzematge, envelli-
ment, embotellament i etiquetatge dels inscrits
a la denominació d’origen.

c) Qualificar o desqualificar l’origen del raïm,
els mostos i els vins que optin a emprar la de-
nominació d’origen i expedir, si escau, la certi-
ficació corresponent.

d) Expedir els certificats d’origen, els precin-
tes de garantia i el control de lots, autoritzar les
etiquetes i contraetiquetes dels vins emparats.

e) Controlar l’ús de les etiquetes que s’uti-
litzen en els vins protegits en els aspectes que
afectin la denominació d’origen.

f) Controlar la producció, la procedència,
l’elaboració, la comercialització i la traçabilitat
dels productes emparats per la denominació
d’origen d’acord amb el que estableix el regla-
ment de la denominació d’origen.

g) Establir per a cada campanya els rendi-
ments, els límits màxims de producció o trans-
formació o qualsevol altre aspecte de contingut
anual que influeixi sobre aquests processos i
d’acord amb la normativa d’aplicació.

h) Confeccionar les estadístiques anuals de
producció, elaboració, comercialització dels
productes emparats en els terminis que fixi l’IN-
CAVI o el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

i) Facilitar a l’INCAVI qualsevol altra infor-
mació que li sigui requerida referida a les fun-
cions pròpies del consell regulador, requeriment
que haurà de ser complimentat en un termini
màxim d’un mes des de la seva recepció.

j) Crear i mantenir actualitzats els censos
electorals de viticultors i cellers inscrits, així com
realitzar les eleccions a òrgans de govern en els
terminis que determina aquest Decret.

k) Determinar la forma de certificació i con-
trol que s’adopta i de l’entitat de certificació i
control acreditada, si escau, i informar-ne a l’IN-
CAVI, així com de qualsevol canvi posterior.

l) Establir un pla de control anual sobre el
compliment de les obligacions dels inscrits en els
registres, que haurà de ser comunicat a l’INCA-
VI.

m) Exercir la funció inspectora i sanciona-
dora en els termes que determinen la Llei 15/
2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, les
altres normes que siguin d’aplicació i aquest
Decret. A aquests efectes hauran d’establir un
protocol d’actuació de la funció inspectora, que
s’haurà de comunicar a l’INCAVI.

n) Comunicar el resultat de les inspeccions
de les quals se’n derivin infraccions i, si escau,
de la incoació del procediment sancionador
corresponent.

o) Elaborar un pressupost anual, aprovar la
liquidació del pressupost de l’any anterior i, si
escau, l’establiment de quotes, que haurà de ser
comunicat a l’INCAVI en el termini d’un mes
des de la seva aprovació.

p) Qualificar l’anyada.

Article 34
Tutela dels consells reguladors

L’INCAVI, en l’exercici de les seves compe-
tències, exercirà la tutela sobre els consells re-
guladors de les denominacions d’origen.

A aquests efectes podrà, a través dels seus
òrgans, realitzar les visites i les inspeccions que

estimi convenients per tal de comprovar el grau
de compliment de les obligacions dels consells
reguladors.

Article 35
Procediment per incompliments lleus d’obliga-
cions

L’incompliment de les obligacions que deter-
mina l’article 33 d’aquest Decret poden donar
lloc a l’obertura d’un procediment per determi-
nar la responsabilitat del consell regulador.

A aquests efectes és competència de l’INCA-
VI la incoació i la instrucció del procediment cor-
responent, que haurà de preveure l’audiència del
consell regulador en un termini no superior a
quinze dies i determinarà el grau d’incompli-
ment.

Si es constata aquest incompliment el direc-
tor de l’INCAVI n’advertirà al consell regula-
dor, per tal que esmeni la seva actuació en el
termini d’un mes.

Si el consell regulador no fa efectiva l’esmena
de l’actuació, el director de l’INCAVI efectuarà
una segona advertència per tal que s’esmeni
aquesta actuació en un termini no superior a un
mes, transcorregut el qual, si persisteix l’incom-
pliment, el director de l’INCAVI dictarà reso-
lució per la qual se suspendran les competències
i les funcions del òrgans de govern del consell
regulador fins a tres mesos.

Article 36
Procediment per incompliments greus dels con-
sells reguladors

Si de la instrucció del procediment per l’in-
compliment esmentat a l’article 35 d’aquest
Decret se’n desprèn que hi concorren mala fe,
incompliment deliberat, pertorbació manifesta
de l’interès públic o reiteració o reincidència en
incompliments lleus, aquests poden ser qualifi-
cats com a greus.

En aquest supòsit la resolució que posi fi al
procediment pot donar lloc a la suspensió dels
càrrecs del consell regulador per un període
entre tres i sis mesos o, si escau, la desqualificació
del consell regulador quan es tracti de reincidèn-
cia o reiteració en incompliments molt greus en
un termini d’un any.

Article 37
Suspensió dels òrgans de govern dels consells re-
guladors

En el supòsit de suspensions dels òrgans de
govern, el director de l’INCAVI podrà nome-
nar uns òrgans de govern provisionals que as-
sumiran les competències i les funcions pròpi-
es dels òrgans de govern que han estat suspesos.

Article 38
Entitats de certificació i control

Els reglaments corresponents de les denomi-
nacions d’origen establiran el sistema de certi-
ficació i control. El control podrà ser efectuat
per un organisme de control integrat en el con-
sell regulador sempre que a l’organigrama que-
din clarament separades les funcions de gestió
i les de certificació, o per un organisme indepen-
dent de control acreditat en el compliment de
les normes UNE-EN-45011 o UNE-EN-45004
o normes que la substitueixin.

No obstant això, i sens perjudici del que as-
senyala l’apartat anterior, l’INCAVI podrà efec-
tuar els controls que consideri convenients, tant

als operadors com als organismes o òrgans de
control.

Article 39
Control tècnic, econòmic, financer i de gestió

39.1 El control tècnic, econòmic, financer
i de gestió dels consells reguladors de les deno-
minacions d’origen s’efectuarà per mitjà d’au-
ditories a càrrec de la Intervenció Delegada del
Departament d’Economia i Finances a l’IN-
CAVI o per una entitat privada designada per
aquesta Intervenció Delegada.

39.2 Els consells reguladors lliuraran a l’IN-
CAVI el programa d’actuacions, inversions i fi-
nançament, corresponents a l’exercici de l’any
següent abans del 31 de març de cada any.

Article 40
Informació complementària

Els consells reguladors de les denominacions
d’origen de Catalunya lliuraran, en un termi-
ni màxim de trenta dies, tota la informació
complementària que els sigui requerida per tal
d’exercir el control tècnic, econòmic, financer
i de gestió, a més de la que, obligatòriament,
hagin de lliurar anualment.

Article 41
Registre de consells reguladors de denominaci-
ons d’origen

El Registre de consells reguladors de deno-
minacions d’origen vitivinícoles, adscrit a l’IN-
CAVI, té com a finalitat la inscripció de les
diferents denominacions d’origen i dels seus con-
sells reguladors, en l’àmbit de competències de
la Generalitat de Catalunya.

Article 42
Inscripció al Registre

La inscripció inicial al Registre la practicarà
l’INCAVI d’ofici quan es publiqui al DOGC la
norma corresponent per la qual s’aprova la
denominació d’origen i el seu reglament.

Article 43
Dades a inscriure

Al Registre han de constar-hi les dades se-
güents:

a) Sol·licitud de la denominació d’origen.
b) Resolució de reconeixement de la deno-

minació d’origen.
c) Data d’aprovació del reglament de la de-

nominació d’origen i del seu consell regulador.
d) Norma per la qual s’aprova la denomina-

ció i el seu reglament.
e) Ratificació del Ministeri d’Agricultura,

Pesca i Alimentació.
f) Comunicació de l’administració competent

a la Comissió Europea per a la seva inscripció.
g) Modificacions del reglament de la deno-

minació d’origen.
h) Data d’aprovació de les modificacions del

reglament de la denominació d’origen.
i) Norma per la qual s’aproven les modifica-

cions del reglament de la denominació d’origen
j) Ratificació que fa el Ministeri d’Agricul-

tura, Pesca i Alimentació de les modificacions
del reglament de la denominació d’origen.

k) Comunicació de l’administració compe-
tent a la Comissió Europea de les modificacions
del reglament de la denominació d’origen.

l) Composició dels òrgans de govern, i de
titulars i suplents (data d’elecció i de presa de
possessió).
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Article 44
Accés al Registre i gestió

44.1 Les dades que consten al Registre tin-
dran la consideració de públiques.

44.2 El Registre serà gestionat per l’INCA-
VI, que inscriurà d’ofici totes les dades a què fa
referència l’article anterior.

L’INCAVI elaborarà unes instruccions per a
la utilització de mitjans telemàtics en les inscrip-
cions de les dades al Registre.

CAPÍTOL 2
Règim electoral dels consells reguladors

Article 45
Normativa aplicable als procediments electorals

45.1 El procés d’eleccions dels òrgans de
govern dels consells reguladors de les deno-
minacions d’origen vitivinícoles es regeix per
aquest Decret, per les disposicions que el des-
envolupin, pel que estableixin els reglaments de
les denominacions d’origen o normes de règim
interior, i supletòriament per la normativa elec-
toral general.

45.2 Els terminis que consten en aquest
capítol, expressats en dies, es consideren hàbils.

Article 46
Convocatòria del procés electoral

46.1 Correspon al conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca la convocatòria del procés
electoral per a la provisió dels òrgans de govern,
mitjançant una Ordre publicada al DOGC, que
haurà de fixar el calendari de les eleccions. La
publicació de la convocatòria determina l’inici
del procés electoral.

46.2 Aquesta convocatòria pot determinar
que el procés sigui de caràcter general per a tots
els consells reguladors, o de caràcter parcial per
a algun o alguns consells reguladors, si escau.

Article 47
Elaboració del cens electoral

Als efectes de l’elecció dels membres dels
òrgans de govern dels consells reguladors de les
denominacions d’origen vitivinícoles de Cata-
lunya, s’elaboren els censos següents i d’acord
amb el reglament de la denominació d’origen
corresponent.

Cens A: estarà constituït pels viticultors titu-
lars de vinyes inscrites al Registre de vinyes del
consell regulador i que pertanyen a cooperati-
ves o a societats agràries de transformació.

Cens B: estarà constituït pels viticultors titu-
lars de vinyes inscrites al Registre de vinyes del
consell regulador i no inclosos al cens A.

Cens C: estarà constituït pels titulars de ce-
llers inscrits als registres del consell regulador
i que no figurin inscrits als registres correspo-
nents a envasadors o embotelladors.

Cens D: estarà constituït pels titulars dels
cellers, envasadors o embotelladors inscrits als
registres del consell regulador, excepte els inclo-
sos al cens C.

Article 48
Dades censals

48.1 Els censos seran elaborats pels consells
reguladors d’acord amb les dades que figuren
als registres de vinyes i cellers i hauran d’incloure
almenys i necessàriament el següent:

Nom i cognoms del titular o de l’entitat, i
representant legal, si escau.

Domicili.
Classe de cens.
Subzona (si n’hi ha).
48.2 La junta electoral de cada denomina-

ció d’origen, una vegada rebuts del consell re-
gulador els censos corresponents, i prèvia com-
provació i diligenciació del secretari i president
de la junta, haurà de publicar el cens per mitjà
d’exposició pública en el lloc que determini.

Article 49
Dret de sufragi

49.1 Tindran la condició d’elector i elegible
les persones físiques majors d’edat o jurídiques
que estiguin inscrites als registres corresponents
del consell regulador abans de la publicació al
DOGC de la convocatòria de les eleccions als
òrgans de govern dels consells reguladors de les
denominacions d’origen vitivinícoles i que es-
tiguin al corrent de les obligacions econòmiques
envers el consell regulador; si no n’estan no
podran exercir el dret de sufragi actiu ni passiu.

Així mateix serà considerada causa d’inele-
gibilitat la incapacitació o la inhabilitació per
resolució o sentència judicial fermes per a l’exer-
cici del dret de sufragi actiu i/o passiu.

49.2 En el supòsit que el titular inscrit tin-
gui part de la seva explotació adherida a una
cooperativa o societat agrària de transformació
i una altra part no adherida, només tindrà dret
a ser elector o elegible en el cens en què tingui
major nombre d’hectàrees.

49.3 Als efectes de la votació i la presentació
de candidatures, cada titular té un vot, amb in-
dependència del nombre de socis que puguin
formar part d’una persona jurídica.

49.4 En el supòsit de persones jurídiques el
vot serà exercit pel seu representant legal.

Article 50
Reclamacions i recursos

Un cop publicat el cens electoral provisional,
hi haurà un termini de deu dies per presentar re-
clamacions davant la junta electoral de la deno-
minació d’origen corresponent, que haurà de
resoldre en un termini de cinc dies. Contra aques-
ta resolució es podrà recórrer davant la Junta
Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies.
La Junta Electoral de Catalunya emetrà resolució
en el termini de cinc dies, després del qual la junta
electoral de la denominació d’origen haurà de pu-
blicar el cens definitiu.

Article 51
Administració electoral

Amb la finalitat de garantir la transparència
i l’objectivitat del procés electoral, l’Adminis-
tració electoral ha d’estar formada per:

a) Junta Electoral de Catalunya, única per a
tot Catalunya, que estarà constituïda pels mem-
bres següents:

President: director de l’INCAVI.
Vocals: un advocat de la Generalitat de Ca-

talunya, dos representants del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de l’INCA-
VI, un representant de les organitzacions profes-
sionals agràries més representatives proposat per
aquestes, i un representant de les associacions em-
presarials vitícoles proposat per aquestes.

Secretari: un funcionari de l’INCAVI, amb
veu però sense vot.

b) Junta electoral de cada denominació d’ori-
gen, la qual estarà constituïda pels membres se-
güents:

President: el membre de més edat dels inscrits
en algun dels registres de la denominació d’ori-
gen.

Secretari: un funcionari del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de l’INCA-
VI.

Vocals: el membre més antic inscrit en algun
dels registres de la denominació d’origen i el més
jove dels inscrits a la denominació d’origen, un
representant de les organitzacions professionals
agràries més representatives proposat per aques-
tes, i un representant de les associacions empre-
sarials vitícoles proposat per aquestes.

c) Mesa electoral de cada denominació d’ori-
gen, que estarà constituïda pels membres se-
güents:

President: el membre que segueixi de més
edat dels inscrits en cada denominació d’origen.

Vocals: el membre que segueixi al més antic
dels inscrits a la denominació d’origen i el mem-
bre que segueixi al més jove dels inscrits a la
denominació d’origen.

Article 52
Funcions de la Junta Electoral de Catalunya

52.1 Són funcions de la Junta Electoral de
Catalunya les següents:

Vetllar per la coordinació del procés electo-
ral.

Supervisar i vigilar el compliment de les fun-
cions assignades a les juntes electorals de les de-
nominacions d’origen.

Resoldre els recursos interposats contra re-
solucions de les juntes electorals de les denomi-
nacions d’origen i consultes que se li formulin.

52.2 Són funcions de les juntes electorals de
les denominacions d’origen les següents:

Publicar el cens electoral i trametre un dupli-
cat a la Junta Electoral de Catalunya.

Decidir en primera instància les reclamacions
que es puguin plantejar.

Aprovar el cens definitiu.
Rebre escrits i documentació de presentació

de candidats.
Proclamar els candidats.
Supervisar el desenvolupament del procés

electoral respectiu.
Proclamar els membres electes.
Vetllar en tot moment per la legalitat dels

comicis.
52.3 Són funcions de les meses electorals les

següents:
Presidir la votació.
Fer l’escrutini.
Resoldre les incidències que es puguin pre-

sentar durant les votacions.

Article 53
Candidatures a vocals del consell rector

Les candidatures per a cada cens es presen-
taran per mitjà de sol·licitud adreçada a la junta
electoral de cada denominació d’origen dins el
termini de cinc dies comptat des del dia d’expo-
sició del cens definitiu.

Les candidatures hauran d’expressar el nom
dels candidats titulars i els seus suplents que els
substituiran en cas de cessament del titular per
qualsevol motiu.

Article 54
Proposició de candidatures

54.1 Podran proposar candidatures les co-
operatives, les societats agràries de transforma-
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ció, les organitzacions professionals agràries i les
organitzacions empresarials, als censos corres-
ponents i d’acord amb els seus estatuts, així com
els empresaris individuals. Cap de les entitats no
podrà proposar més d’una llista de candidats en
una mateixa denominació d’origen en un mateix
cens.

54.2 Les persones jurídiques hauran de re-
alitzar les seves propostes a través de les perso-
nes físiques que els representin segons els seus
estatuts.

54.3 Les candidatures es presentaran davant
la junta electoral de cada denominació d’origen
i hi constaran les dades següents:

Denominació de la candidatura.
Nom i cognoms, amb expressió del DNI o

CIF.
Ordre de col·locació dels candidats dins de

cada llista.
Acceptació dels candidats de la seva inclusió

en la llista.
54.4 Les persones físiques que representin

alguna societat hauran de comptar amb el cor-
responent apoderament.

54.5 Cada candidatura per ser admesa haurà
de nomenar un representant, que serà l’encar-
regat de les gestions davant la junta electoral,
així com el seu interlocutor a efectes de qualse-
vol notificació.

54.6 Les candidatures seran proclamades
per la junta electoral en el termini de cinc dies
a partir de la finalització del termini de presen-
tació de candidatures, excepte que hi hagi alguna
causa d’inelegibilitat o de no inclusió en el cens
d’algun dels components de la candidatura. En
aquest supòsit la junta electoral comunicarà el
defecte per tal que sigui esmenat en el termini
de dos dies hàbils. Contra l’acord de la junta
electoral de proclamació de candidatures es
podrà interposar recurs davant la Junta Electo-
ral de Catalunya, en el termini de cinc dies. La
resolució d’aquest recurs s’haurà de resoldre en
el termini de cinc dies.

54.7 En el supòsit que a un cens concret, el
nombre de candidats no superi el de vocals ele-
gibles, no es duran a terme les votacions i seran
proclamats membres electes el segon dia de la
proclamació de candidats definitius.

Article 55
Escrutini electoral

55.1 El nombre de meses electorals de cada
denominació d’origen el fixarà la seva junta
electoral.

55.2 Cada mesa electoral haurà d’omplir i
trametre a la seva junta electoral la documen-
tació següent:

Acta de constitució de la mesa.
Acta d’escrutini.
55.3 La votació serà personal i secreta. A

cada mesa hi haurà una urna per a cada grup de
votants determinada pels diferents censos.

55.4 Seran considerats vots nuls:
Els emesos en paperetes no oficials.
Els que assenyalin més candidats del nombre

de vocals titulars a elegir.
Tots els altres que puguin donar lloc a confu-

sió.
55.5 La junta electoral de cada denomina-

ció d’origen, un cop rebudes les actes, assigna-
rà els llocs d’elecció d’acord amb els criteris se-
güents:

a) Les vocalies s’atribuiran als candidats que
hagin obtingut un major nombre de vots.

b) En cas d’empat correspondrà al candidat
de més edat si es tracta de persones físiques, i
de més antiguitat en la inscripció registral en el
supòsit de persones jurídiques. Si es tracta de
desempat entre persona física i persona jurídi-
ca correspondrà al candidat de major antigui-
tat en els registres del consell regulador.

c) La junta electoral de la denominació d’ori-
gen respectiva, un cop finalitzada l’assignació
dels llocs i al cap de dos dies de la votació, pro-
clamarà els candidats electes com a vocals del
consell regulador i en trametrà còpia a la Jun-
ta Electoral de Catalunya i a l’INCAVI. Contra
aquesta proclamació d’electes es podrà interpo-
sar recurs davant la Junta Electoral de Catalunya
en el termini de cinc dies, la qual haurà de re-
soldre en un termini màxim de cinc dies.

d) Als cinc dies de la proclamació de candi-
dats o de la resolució del recurs, si escau, s’haurà
de constituir el nou consell rector, i prendran
possessió els vocals electes.

e) Aquesta sessió constitutiva del consell
rector serà presidida pel membre de més edat
assistit pel membre més jove i haurà d’elegir el
president del consell rector, que haurà de comu-
nicar-ho a la Junta Electoral de Catalunya en el
termini de tres dies.

Article 56
Models

L’INCAVI, per mitjà de resolució, determi-
narà els models d’actes, paperetes, sobres i ur-
nes, necessaris per al desenvolupament del pro-
cediment electoral.

TÍTOL 3
Inspecció i règim sancionador

CAPÍTOL 1
Inspecció

Article 57
Competències en funció inspectora

57.1 Al Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca li corresponen les funcions inspec-
tores següents:

a) Evitar, en les fases de producció, elabora-
ció i envelliment, les pràctiques prohibides o
nocives per a la salut i el medi ambient de pro-
ductes vtivinícoles sens perjudici de les compe-
tències que corresponguin en aquests àmbits a
altres departaments de la Generalitat de Ca-
talunya o a altres administracions.

b) Controlar el compliment de la normativa
reguladora de la producció, l’elaboració, l’em-
botellament, l’envelliment, la comercialització,
l’etiquetatge i l’embalatge dels productes viti-
vinícoles.

c) Vetllar per la protecció dels productes
vitivinícoles amb denominació d’origen pel que
fa als operadors que no estiguin inscrits a la de-
nominació d’origen.

57.2 A l’INCAVI li corresponen les funci-
ons inspectores en matèria vitivinícola següents:

a) Vetllar per la protecció dels productes
vitivinícoles amb denominació d’origen.

b) Controlar el compliment de la normativa
reguladora de la producció, la coexistència, l’ela-
boració, l’envelliment, l’embotellament, la co-
mercialització, l’etiquetatge i l’embalatge pel
que fa a la qualitat dels productes vitivinícoles
emparats per una denominació d’origen.

c) Exercir les funcions inspectores que li

encarregui el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

57.3 Als consells reguladors de les denomi-
nacions d’origen vitivinícoles els corresponen les
funcions inspectores en matèria vitivinícola se-
güents:

a) Controlar la coincidència entre les decla-
racions formals i la realitat dels operadors del
sector quan es tracti de vins emparats per una
denominació d’origen.

b) Comprovar la realitat de la informació
sobre els productes vitivinícoles emparats per
una denominació d’origen.

c) Controlar el compliment de la normativa
inclosa en els corresponents reglaments sobre la
producció, l’elaboració, l’envelliment, la comer-
cialització, l’etiquetage i l’embalatge vitivinícola
de vins emparats per una denominació d’origen.

57.4 Als efectes d’aquest article s’entén per
vi emparat per una denominació d’origen els
vins que siguin susceptibles de qualificació i
d’acord amb el reglament de la denominació
d’origen corresponent.

Article 58
Exercici de la funció inspectora

58.1 L’exercici de la funció inspectora en
matèria vitivinícola es regula per les normes
comunitàries, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’or-
denació vitivinícola, les normes en matèria d’ins-
pecció del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i els reglaments de les de-
nominacions d’origen corresponents.

58.2 La funció inspectora a què fa referència
l’article 18 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’or-
denació vitivinícola, l’exercirà personal del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o
de l’INCAVI, o pels veedors dels consells regu-
ladors de les denominacions d’origen, d’acord
amb el que estableix l’article 57 d’aquest Decret.

58.3 Es consideren veedors dels consells
reguladors el personal dels consells que ha es-
tat habilitat per l’INCAVI, i que realitza les
funcions inspectores assignades als consells re-
guladors.

L’obtenció de l’habilitació requerirà l’acredi-
tació de la seva idoneïtat i correspon al Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i a l’IN-
CAVI l’establiment del sistema d’acreditació.

Article 59
Mesures cautelars

59.1 Els inspectors o veedors que adoptin
les mesures cautelars a què fa referència l’article
19.7 de la Llei 15/2002, hauran de comunicar-les
al seu superior en un termini màxim de vint-i-
quatre hores, adjuntant-hi l’acta de la mesura
cautelar adoptada.

59.2 Les mesures cautelars que poden adop-
tar els inspectors i els veedors poden consistir
en la immobilització de les mercaderies dels pro-
ductes produïts o emmagatzemats, dels envasos
o de etiquetes, sempre que estiguin manifesta-
ment vinculats a la comissió d’una presumpta
infracció tipificada per la Llei 15/2002.

CAPÍTOL 2
Competències en procediment sancionador

Article 60
Règim jurídic del procediment sancionador

El règim jurídic del procediment sancionador
en matèria vitivinícola que hagin d’aplicar tant
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els òrgans competents del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, l’INCAVI, com els
consells reguladors de les denominacions d’ori-
gen, es regirà per la Llei 15/2002, de 27 de juny,
d’ordenació vitivinícola, aquest Decret i el De-
cret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador en l’àmbit de competèn-
cia de la Generalitat de Catalunya .

Article 61
Competències en matèria d’incoació i instrucció
de procediments sancionadors per faltes lleus

61.1 Correspon als consells reguladors de les
denominacions d’origen la competència per
incoar el procediment sancionador i instruir-lo
quan es tracti de les infraccions lleus que pre-
veu l’article 21 de la Llei 15/2002, de 27 de juny,
d’ordenació vitivinícola, per incompliment de
les obligacions i les condicions de qualificació
d’un producte vitivinícola que preveuen els re-
glaments corresponents de les denominacions
d’origen vitivinícoles.

61.2 Correspon al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca la incoació i la instrucció
de les infraccions lleus quan es tracti d’incom-
pliments d’obligacions de les normes generals
vitivinícoles sobre producció, elaboració, enve-
lliment, comercialització, etiquetatge i embalat-
ge.

Article 62
Competències en matèria d’incoació i instrucció
de procediments sancionadors en faltes greus

62.1 Correspon als consells reguladors la
competència per incoar i instruir els procedi-
ments sancionadors quan es tracti de les infrac-
cions greus que preveuen les lletres a), b), c), e),
f), j), k) i l) de l’article 22.1 de la Llei 15/2002,
de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, per in-
compliment de les obligacions i les condicions
per a la qualificació de productes vitivinícoles
que preveu el reglament corresponent de la de-
nominació d’origen.

62.2 Correspon a l’INCAVI la competència
per incoar i instruir els procediments sanciona-
dors quan es tracti de les infraccions greus que
preveuen les lletres d), g), h), i), m) i n) de l’ar-
ticle 22.1 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’or-
denació vitivinícola, per incompliment de les
obligacions i les condicions per a la qualificació
de productes vitivinícoles que prevegin els re-
glaments de les denominacions d’origen.

62.3 Correspon al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca la competència per in-
coar i instruir els procediments sancionadors, per
infraccions greus quan es traci d’incompliments
d’obligacions de la normativa general vitiviní-
cola sobre producció, elaboració, envelliment,
comercialització, etiquetatge o embalatge.

Article 63
Competència en matèria d’incoació i instrucció
en procediments sancionadors per faltes molt
greus

63.1 Correspon a l’INCAVI la competència
per incoar i instruir els procediments sanciona-
dors quan es tracti d’infraccions molt greus de
les que preveu l’article 23 de la Llei 15/2002, de
27 de juny, d’ordenació vitivinícola, per incom-
pliment de les obligacions i les condicions per
a la qualificació de productes vitivinícoles que
preveu el reglament corresponent de la deno-
minació d’origen.

63.2 Correspon al Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca la competència per in-
coar i instruir els procediments sancionadors per
infraccions molt greus quan es tracti d’incom-
pliments de la normativa general vitivinícola
sobre producció, elaboració, envelliment, co-
mercialització, etiquetatge o embalatge.

Article 64
Competència per resoldre els procediments san-
cionadors per faltes lleus

64.1 Correspon al president del consell re-
gulador la resolució en el supòsit de les sanci-
ons per faltes lleus quan es tracti de procedi-
ments sancionadors, la competència dels quals
sigui del mateix consell. Contra aquesta resolu-
ció es podrà interposar recurs d’alçada davant
el president de l’INCAVI, el qual podrà delegar
en el director de l’INCAVI.

64.2 Correspon al director general compe-
tent en qualitat agroalimentària la imposició de
les sancions per faltes lleus quan es tracti de pro-
cediments sancionadors, la competència dels
quals sigui del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca. Contra aquesta resolució es
podrà interposar recurs d’alçada davant el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Article 65
Competències per resoldre els procediments san-
cionadors per faltes greus

65.1 Correspon al director de l’INCAVI la
resolució en el supòsit de faltes greus quan es
tracti de procediments sancionadors, la compe-
tència dels quals sigui del consell regulador o de
l’INCAVI.

65.2 Correspon al director general en ma-
tèria de qualitat agroalimentària la resolució en
el supòsit de faltes greus en els procediments
sancionadors, la competència dels quals sigui del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

65.3 Contra les resolucions del director de
l’INCAVI o del director general competent en
matèria d’agricultura es podrà interposar recurs
d’alçada davant el conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Article 66
Competències per resoldre els procediments san-
cionadors per faltes molt greus

Correspon al titular del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca la resolució en el
supòsit de faltes molt greus en tots els procedi-
ments sancionadors.

TÍTOL 4
Consell Assessor de l’INCAVI

Article 67
Composició del Consell Assessor de l’INCAVI

Sota la presidència del titular del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, o la
persona en la qual delegui, es crea el Consell
Assessor de l’INCAVI. Els vocals seran els se-
güents:

a) El director/directora de l’INCAVI.
b) Tres representants del Departament

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
c) Un representant del Departament de Co-

merç, Turisme i Consum.
d) Un representant del Departament de

Salut.

e) Un representant del Departament de
Cultura.

f) Un representant del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació.

g) Un representant del Centre d’Informació
i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

Tots ells seran nomenats pel titular del depar-
tament respectiu.

h) Els presidents dels consells reguladors de
les denominacions d’origen vitivinícoles de Ca-
talunya.

i) Tres representants de les organitzacions
professionals agràries més representatives a
Catalunya.

j) Tres representants de les organitzacions
professionals vinícoles.

k) Un representant de la Federació de Co-
operatives Agràries de Catalunya.

l) Tres persones de reconegut prestigi rela-
cionades amb el món de la viticultura, l’enolo-
gia i amb coneixement de vins, designats pel
titular del departament competent en matèria
d’agricultura.

Article 68
Funcions

Seran funcions del Consell Assessor de l’IN-
CAVI, les següents:

a) Emetre informe sobre els projectes formu-
lats per al desplegament legislatiu i reglamen-
tari de la normativa vitivinícola.

b) Conèixer els plans d’actuació de l’Institut
i, si escau, formular-hi observacions i suggeri-
ments.

c) Conèixer l’evolució i les perspectives del
sector vitivinícola, els plans de modernització i
l’orientació productiva, ser-ne informat i, si es-
cau, emetre informes sobre aquestes qüestions.

d) Assessorar l’Institut sobre totes les seves
activitats i funcions, i també en relació amb les
matèries i els estudis que li puguin ser encoma-
nats.

Article 69
Funcionament

El Consell Assessor s’ha de reunir en sessió
ordinària un cop a l’any, com a mínim, i en sessió
extraordinària tantes vegades com convingui.
Les reunions les convoca el president o la pre-
sidenta, que en fixa l’ordre del dia.

Article 70
Organització

Les sessions ordinàries del Consell Assessor
s’han de convocar amb una antelació mínima de
vint dies hàbils, i les sessions extraordinàries
s’han de convocar amb una antelació mínima de
set dies hàbils.

Article 71
Quòrum d’assistència i de presa d’acords

El quòrum per a la constitució del Consell
Assessor és de la meitat més un dels membres.
El president o la presidenta té vot diriment en
cas d’empat. Els acords s’adopten per majoria
simple dels membres assistents.

Article 72
Secretari

Actuarà com a secretari/ària del Consell
Assessor, un/a funcionari/ària de l’INCAVI, amb
veu però sense vot.
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Article 73
Comissions de treball

73.1 Per tal d’assessorar i elaborar informes
sobre temes d’interès general del sector vitivi-
nícola, es podran constituir comissions especí-
fiques de treball.

73.2 Aquestes comissions estaran assistides
per un funcionari/ària de l’INCAVI que actuarà
com a secretari/ària, amb veu però sense vot, i
que donarà assistència i suport als treballs de
l’esmentada comissió.

73.3 Les comissions, un cop hagin lliurat
l’encàrrec que els hagi formulat el Consell As-
sessor, es dissoldran.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La designació vi de finca és equivalent a la
designació vi de terrer, i podran usar-se ambdues
indistintament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

—1 L’adaptació dels reglaments de les deno-
minacions d’origen i de les denominacions d’ori-
gen qualificades hauran de ser aprovades pel
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en
un termini màxim de sis mesos comptat des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret.

—2 En un termini màxim d’un any a partir de
l’entrada en vigor d’aquest Decret s’hauran de
convocar les eleccions dels òrgans de govern dels
consells reguladors de les denominacions d’ori-
gen i de les denominacions d’origen qualifica-
des, en els termes que determina l’article 46
d’aquest Decret.

—3 Els veedors que a l’entrada en vigor
d’aquest Decret actuïn com a tals per als con-
sells reguladors, i hagin obtingut l’habilitació cor-
responent de l’INCAVI, es considerarà que te-
nen automàticament l’habilitació a què fa refe-
rència l’article 58.3 d’aquest Decret.

Barcelona, 28 de desembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(04.355.119)

*

DEPARTAMENT
DE COMERÇ,
TURISME I CONSUM

DECRET
475/2004, de 28 de desembre, pel qual es prorroga
la suspensió temporal de la tramitació i l’apro-
vació de determinats programes d’orientació co-
mercial.

Mitjançant el Decret 287/2004, d’11 de maig,
es va suspendre temporalment la tramitació i
l’aprovació dels programes d’orientació per als
equipaments comercials a què es refereix l’apar-
tat e) del punt 2 de l’article 8 del Decret 211/
2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Pla ter-
ritorial sectorial d’equipaments comercials (PT-
SEC), com a mesura destinada a facilitar els
treballs de la preceptiva revisió d’aquest Pla.

L’apartat 1 de l’article únic del Decret esmen-
tat estableix que la suspensió tindrà un termi-
ni màxim de vuit mesos, prorrogables per altres
quatre mesos, i a l’apartat 2 es preveu que s’ai-
xequi la suspensió automàticament en el supòsit
que el nou Pla territorial sectorial d’equipaments
comercials entri en vigor abans de finalitzar el
termini.

Atès que, tot i trobar-se en una fase avança-
da d’elaboració, no han culminat encara els tre-
balls de revisió del Pla, es fa necessari acollir-se
a la previsió de la pròrroga referida de quatre
mesos més, per tal d’evitar la distorsió que po-
dria suposar, en aquests moments, la tramitació
dels programes d’orientació comercial objecte
de la suspensió.

Per això, de conformitat amb el que establei-
xen les disposicions vigents, a proposta del con-
seller de Comerç, Turisme i Consum i d’acord
amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Es prorroga durant quatre mesos més la sus-

pensió de la tramitació i l’aprovació dels progra-
mes d’orientació per als equipaments comercials
que s’acullin a l’excepció que preveu l’apartat
e) del punt 2 de l’article 8 del Decret 211/2001,
de 24 de juliol, pel que s’aprova el Pla territo-
rial sectorial d’equipaments comercials.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de desembre de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller de Comerç, Turisme i Consum

(04.350.190)

ORDRE
CTC/462/2004, de 23 de desembre, per la qual
s’estableix el calendari d’obertura dels establi-
ments comercials els diumenges i dies festius per
a l’any 2005.

La lletra d) de l’article 1.1 de la Llei 8/2004,
de 23 de desembre, d’horaris comercials, deter-

mina que el nombre màxim de diumenges i fes-
tius que els establiments comercials podran
romandre oberts durant l’any és de vuit.

La disposició addicional segona de la mateixa
Llei preveu que mitjançant Ordre del Departa-
ment de Comerç, Turisme i Consum, amb la
consulta prèvia al Consell Assessor en matèria
de comerç de la Generalitat de Catalunya, s’es-
tablirà anualment el calendari dels festius amb
obertura comercial autoritzada.

Així mateix es manté la facultat que s’ha vin-
gut atorgant als ajuntaments des de l’any 1997
per acordar la substitució d’una o dues dates del
calendari de diumenges i festius amb obertura
comercial autoritzada per una o dues de les seves
festes locals, per tal d’aconseguir una major fle-
xibilitat i adequació del calendari a les necessi-
tats concretes dels comerciants de les diferents
poblacions.

Per això, escoltat el Consell Assessor en ma-
tèria de comerç de la Generalitat de Catalunya,
en la seva sessió de 19 de novembre de 2004, i
en ús de les facultats que tinc legalment confe-
rides,

ORDENO:

Article 1
Els vuit diumenges i dies festius en els que els

establiments comercials de Catalunya poden ro-
mandre oberts al públic, durant l’any 2005,
d’acord amb la Llei 8/2004, de 23 de desembre,
d’horaris comercials, són els següents:

2 i 9 de gener.
3 de juliol.
6 de novembre.
6, 8, 11 i 18 de desembre.

Article 2
Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan

competent, poden substituir un o dos dels dies
d’obertura autoritzada que es detallen a l’arti-
cle 1, per una o dues de les seves festes locals de-
terminades en la corresponent Ordre del De-
partament de Treball i Indústria, per la qual
s’estableix el calendari de festes locals a
Catalunya vigent per al mateix període.

Article 3
3.1 Els ajuntaments poden efectuar el canvi

assenyalat a l’article 2, amb efectes a tot el seu
terme municipal, sempre que presentin, abans
del dia 15 de febrer de 2005, una comunicació
a la Direcció General de Comerç, en la qual
detallin quins dies són els substituïts i per quins
els substitueixen. Una vegada admès aquest
canvi, els ajuntaments l’hauran de publicitar
adequadament, per tal que els establiments
comercials situats al seu terme municipal en
prenguin coneixement.

3.2 A instàncies del Departament de Co-
merç, Turisme i Consum es publicarà al DOGC
la relació dels ajuntaments que hagin efectuat
els canvis autoritzats en l’article 2, així com les
dates corresponents a les respectives substitu-
cions.

Article 4
Els establiments comercials del terme muni-

cipal, l’ajuntament del qual no hagi presentat cap
comunicació a la Direcció General de Comerç


