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ESMENES PRESENTADES
3.

TRAMITACIONS EN CURS

1
3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
Tram. 200-00051/06

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

A LA MESA DE LA COMISSIÓ
La Ponència de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, nomenada el dia 21 de febrer de 2002 i formada pel Sr. Francesc Iglesias i Sala, el Sr. Ramon Vilalta i Oliva, la Sra. Dolors Montserrat i Culleré, el Sr.
Jordi Ausàs i Coll i la Sra. Bet Font i Montanyà, assistits pel lletrat Vicenç Santaló i Burrull, s’ha reunit al
Palau del Parlament, els dies 12 de març i 9 d’abril de
2002, a la vista del Projecte de llei d’ordenació vitivinícola, i de les esmenes presentades, proposa l’Informe
següent als efectes del que disposa l’article 97.1 del
Reglament del Parlament.

L’article 1 es converteix en l’apartat 1 de l’article 1.

LLETRA A)

2

a) Ordenar el sector de la vinya i el vi a Catalunya, en
el marc de la normativa comunitària, que serà de directa aplicació en el no regulat en aquesta Llei.»

LLETRA B)
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA C)

PROJECTE DE LLEI D’ORDENACIÓ VITIVINÍCOLA

CAPÍTOL 1

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

«L’objecte d’aquesta Llei és:

3
TRAM. 200-00051/06

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular (1)

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (1)

«c) Establir el règim sancionador al respecte.»

OBJECTE I DEFINICIONS

LLETRA D)
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 1
TEXT PRESENTAT

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és:
a) Ordenar el sector de la vinya i el vi a Catalunya, en
el marc de la normativa comunitària i de la resta de
normes que siguin d’aplicació.
b) Regular les denominacions d’origen dels vins i els
seus consells reguladors.
c) Règim sancionador.
c) Establir les competències i l’estructura de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi.

4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Popular (2)

«1.2 Les Administracions públiques competents poden
finançar les campanyes de promoció, difusió i informació relatives al consum del vi i la protecció de les vinyes. A aquests efectes, les esmentades campanyes,
sempre que estiguin total o parcialment finançades
amb fons públics, han de garantir els aspectes següents:
La recomanació del consum moderat del vi.
La informació als consumidors dels beneficis que genera el consum del vi com a element fonamental de l’anomenada «dieta mediterrània».
L’educació i la formació als consumidors.
El foment del desenvolupament de la vinya»

3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 1, 3 i 4.

ARTICLE 2
TEXT PRESENTAT
Article 2. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’estableixen les definicions
següents:
Celler: lloc on s’elabora i emmagatzema el vi.
Cep: soca de la vinya i per extensió la planta sencera
conreada en forma baixa.
Most: producte líquid obtingut de raïm fresc de manera natural o mitjançant un procediment físic.
Raïm: fruit del cep utilitzat en vinificació madur o àdhuc sobremadurat, que pot ésser premsat amb mitjans
normals de celler i capaç d’iniciar espontàniament una
fermentació alcohòlica.

Grau alcohòlic volumètric en potència: nombre de volums d’alcohol pur, a la temperatura de 20°C, que poden
obtenir-se per fermentació total dels sucres continguts en
100 volums del producte considerat, a l’esmentada temperatura.
Grau alcohòlic volumètric total: suma dels graus alcohòlics volumètrics adquirits i en potència. Grau alcohòlic volumètric natural: grau alcohòlic volumètric total
del producte considerat abans de qualsevol augment
artificial del grau alcohòlic.
ESMENES PRESENTADES

5

«Productor / productora o elaborador / elaboradora de
vi: persona física o jurídica que es dedica a l’elaboració de vi»

Vi: producte obtingut exclusivament per fermentació
alcohòlica, total o parcial, de raïm fresc, premsat o no,
o de most de raïm.
Vinicultor: persona física o jurídica que es dedica a
l’elaboració de vi.
Vinificació: conjunt de les operacions i dels processos
d’elaboració del vi.
Vinya: liana Vitis Vinífera que produeix el raïm.
Vinyataire/viticultor: persona física o jurídica que conrea vinyes.
Vi de licor de qualitat produït en una denominació
d’origen: és el vi obtingut a partir de les varietats de
Vitis Vinífera autoritzades, amb un grau alcohòlic volumètric natural inicial igual o superior a 12% vol i un
grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 15% vol,
excepte les elaboracions tradicionals que es determinin
específicament, i al qual s’hi pot addicionar alcohol i
altres productes vínics autoritzats, elaborats i envellits
segons les pràctiques tradicionals vigents a les diferents
denominacions d’origen catalanes.
Vi escumós de qualitat produït en una denominació
d’origen: és el vi obtingut a partir de les varietats de
Vitis Vinífera autoritzades, amb un grau alcohòlic volumètric natural mínim de 9,5% vol, elaborat segons el
mètode tradicional amb una segona fermentació a l’ampolla i amb condicions determinades desprèn anhídrid
carbònic amb una pressió mínima de 3,5 bars.
Vi d’agulla de qualitat produït en una denominació
d’origen: és el vi obtingut de les varietats de Vitis Vinífera autoritzades, amb un grau alcohòlic natural mínim
del 9,5% vol, elaborat segons el seu procediment i que
amb condicions determinades desprèn anhídrid carbònic amb dissolució amb una pressió no inferior a 1 bar
ni superior a 2,5 bar.
Grau alcohòlic volumètric adquirit: nombre de volums
d’alcohol pur, a la temperatura de 20°C, continguts en
100 volums del producte considerat, a l’esmentada
temperatura.

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular (3)
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ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Popular (4)

«Enòleg o enòloga: persona física, amb la corresponent titulació oficial en Enologia, que per la seva formació acadèmica estudia i coneix la tècnica de la preparació, el millorament i la conservació dels vins i que
analitza i estudia cadascun dels seus diferents components.»

7

ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. Popular (5)

«Vi de qualitat produït en regió determinada: dins
d’aquesta categoria de vi s’integren els vins de qualitat amb indicació geogràfica, els vins amb denominació d’origen i els vins de mesa amb indicació geogràfica, d’acord amb les definicions que es preveuen en
aquest mateix article.»

8

ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. Popular (6)

«Vins de qualitat amb indicació geogràfica: són els
vins produïts amb raïm d’una regió, d’una comarca,
d’una localitat o d’un lloc concret i determinat, la qualitat, reputació o característiques del qual es deguin al
medi geogràfic, al factor humà o ambdós alhora, en
allò que es refereix a la producció del raïm, a l’elaboració del vi o al seu envelliment.»

3.01.01.
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ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. Popular (7)

«Vi amb denominació d’origen: s’entén per “vi amb
denominació d’origen”, sens perjudici de la concreció
feta per l’article 3.1, el produït en una regió, comarca,
localitat o lloc concret i determinat que hagi estat reconegut administrativament per designar vins que compleixin les condicions següents:
Que s’hagin elaborat a la regió, comarca, localitat o lloc
concret i determinat amb raïm procedent d’aquests.
Que la qualitat i les característiques es deguin fonamentalment o exclusivament al medi geogràfic que inclou els factors naturals i humans.»
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ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. Popular (8)

«Vins de mesa amb indicació geogràfica: el vi de mesa
amb dret a l’ús d’una menció geogràfica pot utilitzar
les següents mencions, sempre i quan compleixi els requisits que en cada cas s’indica i que el territori vitícola del que procedeix, amb independència de la seva
amplitud, hagi estat delimitat tenint en compte unes
determinades condicions ambientals i de cultiu que
puguin conferir als vins característiques homogènies:
a) Vi de mesa amb indicació geogràfica, pel qual s’ha
d’haver concretat la indicació geogràfica, podrà indicar l’àrea geogràfica, les varietats de la vinya, l’anyada, les mencions definides a l’article 2 d’aquesta llei i
els tipus de vi emparats.
b) Vi de la Terra: a més dels requisits assenyalats anteriorment, s’establirà la graduació alcohòlica mínima
i les característiques organolèptiques pròpies dels distints vins emparats, podent indicar l’àrea geogràfica,
les varietats de vinya utilitzades en l’elaboració del vi,
l’anyada, les mencions definides a l’article 2 d’aquesta
llei i els tipus de vi emparats.
Els vins de mesa amb indicació geogràfica i vins de la
terra hauran de comptar amb un sistema de control que
garanteixi l’origen dels productes i la veracitat de les
indicacions esmentades en l’apartat anterior.»
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ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. Popular (9)

«Vi de finca: s’entén per «finca» l’entorn determinat,
amb característiques pròpies, el nom del qual està notòriament lligat a les vinyes de les quals s’obtenen vins
amb característiques qualitatives especials, sent la seva
extensió inferior a un terme municipal»

3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS
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ESMENA NÚM. 12
D’addició
G. P. Popular (10)

«... a l’esmentada temperatura, d’acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea al respecte.»

13

ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. Popular (11)

«... a l’esmentada temperatura, d’acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea al respecte.»
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ESMENA NÚM. 14
D’addició
G. P. Popular (12)

«... adquirits i en potència, d’acord amb el que estableix la normativa de la Unió Europea al respecte.»

15

ESMENA NÚM. 15
D’addició
G. P. Popular (13)

«... grau alcohòlic, d’acord amb el que estableix la
normativa de la Unió Europea al respecte»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 5, 6,
9, 12, 13, 14 i 15.
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 7 amb el següent redactat:
«Vi de qualitat produït en regió determinada: Dins
d’aquesta categoria de vi s’integren els vins amb denominació d’origen, els vins amb denominació d’origen
qualificada i els vins de finca, d’acord amb les definicions que es preveuen en aquest mateix article.»
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 10 de manera que s’afegeixi a l’article 2 el següent redactat:
«El vi de mesa amb dret a l’ús d’una menció geogràfica pot utilitzar les següents mencions, sempre i quan
compleixi els requisits que en cada cas s’indica i que el
territori vitícola del que procedeix, amb independència
de la seva amplitud, hagi estat delimitat tenint en
compte unes determinades condicions ambientals i de
cultiu que puguin conferir als vins característiques
homogènies:
a) Vi de mesa amb indicació geogràfica, pel qual s’ha
d’haver concretat la indicació geogràfica, podrà indicar
l’àrea geogràfica, les varietats de la vinya, l’anyada, les
mencions definides a l’article 2 d’aquesta llei i els tipus
de vi emparats.
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b) Vi de la Terra: a més dels requisits assenyalats anteriorment, s’establirà la graduació alcohòlica mínima
i les característiques organolèptiques pròpies dels distints vins emparats, podent indicar l’àrea geogràfica,
les varietats de vinya utilitzades en l’elaboració del vi,
l’anyada, les mencions definides a l’article 2 d’aquesta
llei i els tipus de vi emparats.

ESMENES PRESENTADES

Els vins de mesa amb indicació geogràfica i vins de la
terra hauran de comptar amb un sistema de control que
garanteixi l’origen dels productes i la veracitat de les
indicacions esmentades en l’apartat anterior.»

«Dins el territori de Catalunya podran conviure diferents categories de Denominacions d’Origen, i superposar-se geogràficament, sempre que ho autoritzin totes les Denominacions implicades, i sempre que el raïm
i els vins produïts a una zona protegida compleixin les
normes més estrictes de les considerades per les Denominacions d’Origen que se superposin.

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 11 amb el següent redactat:
«Vi de finca: s’entén per “finca” l’entorn determinat,
amb característiques pròpies, el nom del qual està notòriament lligat a les vinyes de les quals s’obtenen vins
amb característiques qualitatives especials, sent la seva
extensió inferior a un terme municipal previ informe
del Consell Regulador corresponent.»
La ponent del Grup Popular anuncia la retirada de l’esmena 8

CAPÍTOL 2
DENOMINACIONS D’ORIGEN
Article 3

16

ESMENA NÚM. 16
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(2)

Inicialment es consideraran dues categories de Denominacions d’Origen, tot i que en funció de l’evolució de
les necessitats del sector, el DARP podrà proposar al
Parlament de Catalunya la creació de noves categories.
Les dues categories de denominacions d’Origen i les
seves característiques seran les següents:
a) Denominacions d’Origen.
La regió determinada podrà agrupar diferents zones
productores. Els vins produïts compliran, com a mínim,
els requisits establerts per la normativa comunitària al
respecte pels vqprd (vlqprd, veqprd, vaqprd i altres diferents dels anteriors).
Es reconeix la Denominació d’Origen Catalunya.

TEXT PRESENTAT

b) Denominacions d’Origen Tradicionals.

Article 3. Denominacions d’origen

La regió determinada agruparà una zona productora
més o menys contínua en l’espai, i més o menys homogènia pel que fa a clima, sòl, varietats i pràctiques culturals.

3.1 S’entén per denominació d’origen el nom que serveix per designar els vins i derivats originaris d’un
àmbit territorial que coincideixi totalment o parcialment amb Catalunya i que la seva qualitat o característiques s’aconsegueixin principalment i exclusivament
gràcies al medi geogràfic, amb els seus factors naturals
i humans. I la seva producció, elaboració i envelliment
es realitzin en la zona geogràfica delimitada la qual
hagi estat objecte del corresponent reconeixement administratiu.
3.2 Es podrà atorgar a una denominació d’origen el
caràcter de qualificada d’acord amb criteris objectius
de conreu, producció, elaboració, envelliment i comercialització.
3.3 Així mateix, dins d’una denominació d’origen es
podrà atorgar un caràcter distintiu que acrediti una qualitat superior, d’acord amb criteris objectius de conreu,
producció, elaboració, envelliment embotellatge i comercialització.
3.4 Reglamentàriament s’establiran els criteris d’atorgament i procediment, previ informe preceptiu del consell regulador corresponent.

El grau de continuïtat i d’homogeneïtat el definirà
cada Consell Regulador.
Les regions determinades de les Denominacions d’Origen Tradicionals no es podran superposar geogràficament entre elles.
Les normes de qualitat dels vins produïts, establertes a
cada DO Tradicional pel seu Consell Regulador, seran
igual o més restrictives que les fixades a les DO Genèriques/Generals/Comunes.
El Consell Regulador de cada DO Tradicional podrà
sol·licitar al DARP el seu reconeixement com a DO
Tradicional Qualificada. A tal efecte, el DARP establirà les característiques mínimes que hauran de complir
les DO Tradicionals Qualificades.
El Consell Regulador de cada DO Tradicional podrà
decidir delimitar geogràficament subzones de producció i elaboració dins la seva regió determinada, quan
aquestes subzones suposin una concentració de la tipicitat i/o un augment de la qualitat dels vins produïts
(major limitació de les varietats autoritzades, reducció
dels rendiments màxims permesos, paràmetres fisicoquímics i organolèptics més restrictius).»

3.01.01.
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APARTAT 1

17

respecte pels vins de qualitat produïts en una zona determinada (vqprd: vlqprd, veqprd, vaqprd).
ESMENA NÚM. 17
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (2)

«s’aconsegueixin principalment i exclusivament gràcies al medi geogràfic»

18

ESMENA NÚM. 18
De supressió
G. P. Popular (14)

«… els vins i derivats originaris …»

19

ESMENA NÚM. 19
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (3)

«… al medi geogràfic i al sistema de producció, amb
els seus factors …»

20

ESMENA NÚM. 20
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(1)

«... i la seva producció, elaboració, envelliment i embotellat es realitzin a la zona...»

Es reconeix la Denominació d’Origen Comuna Catalunya.
b) Denominacions d’Origen Tradicionals.
La regió determinada agruparà una zona productora
més o menys contínua en l’espai, i més o menys homogènia pel que fa a clima, sòl, varietats i pràctiques culturals.
El grau de continuïtat i d’homogeneïtat el definirà
cada Consell Regulador.
Les regions determinades de les Denominacions d’Origen Tradicionals no es podran superposar geogràficament entre elles.
Les normes de qualitat dels vins produïts, establertes a
cada DO Tradicional pel seu Consell Regulador, seran
igual o més restrictives que les fixades a les DO Comunes.
El Consell Regulador de cada DO Tradicional podrà
sol·licitar al DARP el seu reconeixement com a DO
Tradicional Qualificada. A tal efecte, el DARP establirà les característiques mínimes que hauran de complir
les DO Tradicionals Qualificades.
El Consell Regulador de cada DO Tradicional podrà
decidir delimitar geogràficament subzones de producció i elaboració dins la seva regió determinada, quan
aquestes subzones suposin una concentració de la tipicitat i/o un augment de la qualitat dels vins produïts
(major limitació de les varietats autoritzades, reducció
dels rendiments màxims permesos, paràmetres fisicoquímics i organolèptics més restrictius).»

APARTAT 2

21

ESMENA NÚM. 21
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(2)

«3.2. Dins el territori de Catalunya podran conviure
diferents categories de Denominacions d’Origen, i superposar-se geogràficament, sempre que ho autoritzin
totes les Denominacions implicades, i sempre que el
raïm i els vins produïts a una zona protegida compleixin les normes més estrictes de les considerades per les
Denominacions d’Origen que se superposin.

22

ESMENA NÚM. 22
De modificació
G. P. Popular (15)

«Les denominacions d’origen de caràcter qualificada,
a més de complir els requisits exigibles a les denominacions d’origen, han de complir els següents:
a) Que hagin transcorregut, com a mínim, deu anys des
del seu reconeixement com a denominació d’origen.
b) Que els productes emparats es comercialitzin exclusivament embotellats des de bodegues inscrites, ubicades a la zona geogràfica delimitada.

Inicialment es consideraran dues categories de Denominacions d’Origen, tot i que en funció de l’evolució de
les necessitats del sector, es podrà tramitar la modificació de la categorització que s’estableix en el present
article d’aquesta llei.

c) Que el seu òrgan de control estableixi i executi un
sistema de control, quantitatiu i qualitatiu, adequat
dels vins protegits, des de la producció fins a la sortida al mercat que inclogui un control organolèptic i
analític, per llots homogenis de volum limitat.

Les dues categories de denominacions d’Origen i les
seves característiques seran les següents:

d) Que en les bodegues inscrites solament tingui entrada raïm procedent de vinyes inscrites o vins procedents
d’altres bodegues també inscrites, i que en elles s’elabori exclusivament vi amb dret a la denominació d’origen de caràcter qualificada»

a) Denominacions d’Origen Comunes
La regió determinada podrà agrupar diferents zones
productores. Els vins produïts compliran, com a mínim,
els requisits establerts per la normativa comunitària al
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS
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23

ESMENA NÚM. 23
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (4)

«… amb criteris objectius de major exigència de conreu …»

29

ESMENA NÚM. 29
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (7)

«3.5.- Reglamentàriament s’ha d’establir la creació
d’un Registre corresponent als productors que, al mateix temps, elaboren exclusivament la seva pròpia producció.

APARTAT 3

24

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

ESMENA NÚM. 24
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(3)

Aquests productors gaudiran de la possibilitat d’utilitzar un distintiu específic, que es regularà reglamentàriament»

De tot el text de l’apartat.

30
25

ESMENA NÚM. 25
De modificació
G. P. Popular (16)

«3.3 D’acord amb criteris objectius de conreu, microclima, característiques del sòl, producció, elaboració,
envelliment, embotellament i comercialització, dins
d’una denominació d’origen, es podran fixar subzones,
a les quals es garantirà un nivell idoni i acceptable
d’infrastructures adequat a les seves necessitats»

ESMENA NÚM. 30
D’addició
G. P. Popular (17)

«3.5 Es podrà atorgar un nom distintiu generalitzat als
vins catalans que mitjançant les seves pràctiques enològiques autoritzades presentin una diferenciació qualitativa superior. Reglamentàriament s’establiran les
característiques i els requisits per l’atorgament del
nom distintiu generalitzat contemplat en aquest apartat»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

26

ESMENA NÚM. 26
De addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«...d’acord amb els criteris objectius de conreu, producció, elaboració, envelliment, embotellatge i comercialització, dins d’una denominació d’origen, es podran
fixar subzones.»

27

ESMENA NÚM. 27
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (5)

«… embotellatge i comercialització. Reglamentàriament s’establiran els criteris d’atorgament i procediment, previ informe preceptiu del consell regulador
corresponent.»

APARTAT 4

28

ESMENA NÚM. 28
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (6)

De tot el text de l’apartat.

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 17, 18,
19, 22, 23, 25, 26, 27, 28
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 16 i 21 en el sentit que al final de
l’apartat 1 s’inclogui el paràgraf següent:
«Dins el territori de Catalunya podran conviure diferents Denominacions d’origen, i superposar-se geogràficament, sempre que ho autoritzin totes les Denominacions implicades, i sempre que el raïm i els vins
produïts a una zona protegida compleixin les normes
més estrictes de les considerades per les Denominacions d’Origen que se superposin.»

ARTICLE 4
TEXT PRESENTAT
Article 4. Àmbit de les denominacions d’origen
4.1 En relació a les denominacions d’origen s’entendrà
per:
a) Zona de producció: l’àmbit territorial que per les
característiques del medi, per les varietats de vinya i els
sistemes de conreu, produeix raïm del qual s’obtenen
vins de qualitat diferents i pròpies mitjançant modalitats específiques d’elaboració.
b) Zona d’elaboració, envelliment i embotellatge: l’àmbit territorial on radiquen les bodegues d’elaboració,
envelliment, magatzematge i embotellatge i s’apliquen
als vins de la respectiva zona de producció els procediments d’envelliment que els han de caracteritzar.
3.01.01.
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4.2 Les zones de producció, elaboració, envelliment i
embotellatge dels productes emparats per cada denominació d’origen, seran delimitades per l’Institut Català
de la Vinya i el Vi, d’acord amb els elements agronòmics, climàtics i medioambientals.
Així mateix s’hauran de tenir en compte la uniformitat
de qualitats i caràcters del producte, tant analítiques
com organolèptiques, l’aptitud per a l’envelliment, el
nivell tecnològic de les bodegues i les indústries col·laboradores.
4.3 Les zones de producció, elaboració, envelliment i
embotellatge han de coincidir en la seva extensió geogràfica, a excepció d’aquelles causes excepcionals que
s’estableixin al reglament de la denominació d’origen
i que estiguin permeses per la normativa comunitària.
4.4 Podran ésser reconegudes altres denominacions que
designin vins i derivats originaris d’un àmbit territorial inferior als assenyalats a l’article anterior i que compleixin les condicions que es fixin als reglaments de les
denominacions d’origen.
ESMENES PRESENTADES

31

ESMENA NÚM. 31
D’addició
G. P. Popular (18)

APARTAT 2

34

«... seran delimitades per l’Institut Català de la Vinya i
el Vi, escoltat el respectiu consell regulador de cada
denominació d’origen, d’acord amb...»

35

La delimitació de noves zones o la modificació de les
actuals requeriran un informe tècnic de l’Institut Català de la Vinya i el Vi que consideri les dades agronòmiques, climàtiques i ambientals de la zona»

APARTAT 3
No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 4

36

32

ESMENA NÚM. 36
De supressió
G. P. Popular (21)

«... que designin vins i derivats originaris...»
ESMENA NÚM. 32
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(4)

«4.1. L’àmbit de les denominacions d’origen coincideix
amb l’àmbit territorial on es porta a terme la producció, l’elaboració, l’envelliment i l’embotellat, donant
com a resultat l’obtenció de vins de qualitats diferents
i pròpies, en funció de les característiques del medi, de
les varietats de la vinya, dels sistemes de conreu i de les
modalitats específiques d’elaboració i envelliment que
els han de caracteritzar.»

33

ESMENA NÚM. 35
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (8)

«… indústries col·laboradores.

«Article 4. Àmbit i disposicions específiques de les
denominacions d’origen»

APARTAT 1

ESMENA NÚM. 34
De modificació
G. P. Popular (20)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

37

«4.5 Les denominacions d’origen poden prohibir que
en els cellers inscrits en els seus respectius Registres, es
produeixin, elaborin, emmagatzemin, manipulin i embotellin altres vins, si les esmentades activitats no es
realitzen de forma separada de les referides als vins
amb dret a la denominació d’origen respectiva o bé no
es garantitza el control dels processos reals i documentals.»

ESMENA NÚM. 33
De modificació
G. P. Popular (19)

«... s’obtenen vins de qualitat diferents i propis mitjançant...»

ESMENA NÚM. 37
D’addició
G. P. Popular (22)

38

ESMENA NÚM. 38
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (2)

«D’acord amb allò establert en el Reglament 1499/99
pel qual s’estableix l’organització comuna del Mercat
Vitivinicola, els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen prohibiran que els cellers inscrits puguin produir, trasbalsar, embotellar o emmagatzemar
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS
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vins no qualificats per la pròpia Denominació d’Origen quan no es garanteix que aquestes operacions es
realitzen de manera que, a través del control dels processos i dels documents necessaris, s’han respectat la
deguda i absoluta separació entre els diferents vins
manipulats.»

la plantació d’aquestes parcel·les s’hagi efectuat amb
drets de replantació que provinguin d’altres zones diferents de l’àmbit territorial de la denominació d’origen.
ESMENES PRESENTADES
Apartats 1, 2 i 3

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 31, 33,
34, 35, 36, 37.
El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió anuncia la retirada de l’esmena 38 en benefici de
l’adopció de l’esmena 22.

ARTICLE 5
TEXT PRESENTAT
Article 5. Règim de protecció
5.1 La protecció atorgada a una denominació d’origen
s’estén a l’ús dels noms de les regions, les comarques,
els municipis i els àmbits que formin les respectives
zones de producció, elaboració, envelliment i embotellatge.

No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 4

39

«… denominació d’origen.
Sens perjudici de l’anterior, els consells reguladors en
situacions d’excedents de raïm o de vi a la denominació
d’origen, podran decidir no inscriure noves parcel·les
al Registre de vinyes de la denominació d’origen, quan
la plantació d’aquestes parcel·les s’hagi efectuat amb
drets de replantació que provinguin d’altres zones diferents de l’àmbit territorial de la denominació d’origen.»

5.2 La utilització de les denominacions d’origen i dels
noms a què es refereix aquesta Llei, està reservat exclusivament per als productes que en tinguin dret a l’ús.

40
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 6
TEXT PRESENTAT

ESMENA NÚM. 39
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (9)

ESMENA NÚM. 40
De supressió
G. P. Popular (23)

«... al Registre de vinyes de la denominació d’origen,
quan la plantació d’aquestes parcel·les s’hagi efectuat
amb drets de replantació que provinguin d’altres zones
diferents del territori de la denominació d’origen.»

Article 6. Titularitat, ús i gestió
6.1 Les denominacions d’origen són béns de titularitat
pública i no poden ésser objecte d’alienació o gravamen.
6.2 L’ús i la gestió de les denominacions d’origen estan regulats per aquesta Llei, les normes que la desenvolupin i les altres normes que li siguin d’aplicació.
6.3 La gestió de les denominacions d’origen correspondrà al seu consell regulador, en els termes que s’estableixen a l’article 10 d’aquesta Llei.
6.4 Qualsevol persona física o jurídica titular de vinyes
o cellers que ho sol·liciti i compleixi els requisits de
caràcter general que estableix el reglament de la denominació, excepte en els supòsits de sanció, té el dret
d’ésser inscrit als corresponents registres del consell
regulador i a l’ús de la denominació d’origen. Aquesta inscripció requerirà prèviament l’aprovació expressa del consell rector de la denominació d’origen.

41

ESMENA NÚM. 41
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(3)

«... de la denominació d’origen.
Malgrat l’anterior, els Consells Reguladors, en situacions d’excedents de raïm o de vi a la Denominació
d’Origen, podran decidir no inscriure noves parcel·les
al Registre de vinyes de la Denominació d’Origen,
quan la plantació d’aquestes parcel·les s’hagi efectuat
amb drets de replantació adquirits.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 40.

Sens perjudici de l’anterior, els consells reguladors en
situacions d’excedents de raïm o de vi a la denominació d’origen, podran decidir no inscriure noves parcel·les
al Registre de vinyes de la denominació d’origen, quan
3.01.01.
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ARTICLE 7
TEXT PRESENTAT
Article 7. Àmbit de la protecció
7.1 La protecció implica el dret d’utilitzar el nom de la
denominació d’origen als productes emparats i la prohibició d’utilitzar qualsevol indicació falsa o fal·laç en
la procedència, l’origen, la naturalesa o les característiques essencials dels raïms, els mostos, els vins i els
derivats, en l’envàs o l’embalatge, en la publicitat o en
els documents que li siguin relatius, així com a la utilització d’envasos que per les seves característiques
puguin crear una opinió errònia sobre el veritable origen del vi.

d) Varietats autoritzades de vinya.
e) Tècniques de conreu de la vinya i la producció, els
rendiments unitaris màxims autoritzats i el grau alcohòlic volumètric total.
f) Processos d’elaboració i envelliment.
g) Característiques fisicoquímiques i avaluacions organolèptiques dels productes emparats.
h) Règim de declaracions i registres per tal d’assegurar
l’origen i altres característiques exigibles dels productes emparats.
i) Controls als quals s’han de sotmetre els productes
emparats.

7.2 La protecció s’estén a totes les fases de producció
i comercialització de tots els productes inclosos i inscrits a la denominació d’origen, a la presentació, la
publicitat, l’etiquetat i els documents comercials dels
productes afectats.

j) Registre dels titulars de vinyes i cellers.

7.3 Les marques, els noms comercials o les raons socials que facin referència a noms geogràfics protegits per
les denominacions d’origen únicament podran utilitzarse en vins o altres productes vitivinícoles o enològics,
amb dret a la denominació de què es tracti, sense perjudici del que prevegi la normativa comunitària en relació a les regles generals per a la designació dels vins
i mostos de raïm.

m) Informació sobre el reconeixement del caràcter distintiu que preveu l’article 3.2 d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

l) Règim de quotes dels membres del consell regulador.

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 9
TEXT PRESENTAT
Article 9. Procediment de reconeixement de la denominació d’origen

APARTAT 1

42

k) Règim de funcionament intern i disciplinari de la
denominació d’origen.

ESMENA NÚM. 42
De supressió
G. P. Popular (24)

«... els mostos, els vins i els derivats, en l’envàs...»

APARTATS 2 I 3
No hi ha presentada cap esmena.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 42.

ARTICLE 8
TEXT PRESENTAT
Article 8. Reglament de la denominació d’origen
Cada denominació d’origen s’haurà de regir per un reglament, que establirà almenys els elements següents:
a) Definir els productes protegits.
b) Delimitar la zona geogràfica de producció, d’acord
amb els factors naturals, humans, agroclimàtics i
medioambientals.
c) Delimitar la zona d’elaboració.
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

9.1 Per norma reglamentària es determinarà el procediment de reconeixement de les denominacions d’origen,
el qual haurà de tenir en compte el que s’estableix als
apartats següents. 9.2 Els viticultors i els elaboradors de
vi, o les seves agrupacions sol·licitaran a l’Institut Català de la Vinya i el Vi el reconeixement de la denominació d’origen.
9.3 Un cop instruït el procediment de reconeixement, el
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca dictarà resolució en la qual es reconegui la denominació d’origen, se n’aprovi el reglament, es concedeixi la seva
gestió i s’autoritzi, si s’escau, l’autoritat de control, o bé
es denegui el reconeixement de la denominació.
9.4 La modificació del Reglament serà instada pel consell regulador que gestiona la denominació d’origen, i
serà resolta, previ els tràmits que es determinin per
norma reglamentària, pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
9.5 El Departament d’Agricultura, d’ofici o a instància
de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, pot incoar expedient de modificació del reglament, en el qual haurà
d’ésser escoltat almenys l’òrgan rector del consell regulador.
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ESMENES PRESENTADES

47

APARTAT 1

43

ESMENA NÚM. 43
De modificació
G. P. Popular (25)

«9.1 El Govern, mitjançant Decret, regularà el procediment de...»

ESMENA NÚM. 47
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(5)

«9.4. La modificació del Reglament serà instada pel
Consell Regulador que gestiona la denominació d’origen, després que s’hagi aprovat al si del Consell Regulador, i serà resolta,...»

APARTAT 5
APARTAT 2
No hi ha presentada cap esmena.

48
APARTAT 3

44

ESMENA NÚM. 48
De supressió
G. P. Popular (29)

De tot el text de l’apartat
ESMENA NÚM. 44
D’addició
G. P. Popular (26)

«9.3 Un cop instruït el procediment de reconeixement,
el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca dictarà...»

49

ESMENA NÚM. 49
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(6)

De tot el text de l’apartat

45

ESMENA NÚM. 45
D’addició
G. P. Popular (27)

«... la denominació.
En el supòsit que el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca denegui el reconeixement de la
denominació, els interessats poden recórrer en via contenciosa administrativa davant l’esmentada jurisdicció, prèvia la interposició amb caràcter potestatiu del
recurs de reposició.»

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 43, 44,
45, 46, 48 i 49
La ponent del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds anuncia la retirada de l’esmena 47 en favor
de l’adopció de l’esmena 46

CAPÍTOL 3
CONSELLS REGULADORS
ARTICLE 10
TEXT PRESENTAT

APARTAT 4

46

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

ESMENA NÚM. 46
De modificació
G. P. Popular (28)

«9.5 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’ofici o a instància de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi o del corresponent consell regulador, pot incoar
expedient de modificació del reglament. En tot cas,
correspon al conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pescar resoldre la modificació, prèvia tramitació del procediment que s’estableixi per reglament»

Article 10. Definició, estructura i funcionament
10.1 Els consells reguladors es constitueixen com a
corporacions de dret públic a les quals s’atribueix la
gestió de la denominació d’origen.
10.2 Els consells reguladors tenen personalitat jurídica
pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les seves funcions i el seu funcionament està subjecte al règim de dret privat amb caràcter general, amb excepció de les actuacions que suposin l’exercici de potestats administratives.
10.3 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
exerceix la tutela administrativa sobre els consells reguladors.
10.4 Els consells reguladors es regeixen per aquesta
Llei, les seves normes de desenvolupament, el reglament de la denominació, així com pels estatuts de règim intern de l’entitat.
3.01.01.
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10.5 Formen part del consell regulador de la denominació d’origen els titulars de vinyes o cellers inscrits als
diferents registres de la denominació.
10.6 L’estructura i el funcionament dels consells reguladors han d’ésser constituïts d’acord amb els principis
de representació democràtica, representativitat dels interessos econòmics dels diferents sectors que integren
la denominació d’origen i paritat entre productors i
elaboradors.
10.7 Els seus òrgans són la comissió rectora i el president, així com qualsevol altra que els estatuts així ho
assenyalin.
10.7.1 La comissió rectora és elegida mitjançant sufragi
lliure, directe, igual i secret entre tots els membres inscrits als diferents registres que gestiona el consell regulador.
En tot cas la representativitat en l’elecció dels membres
de la comissió rectora haurà de respectar paritàriament
els diferents sectors presents en la denominació d’origen.
10.7.2 El president n’exerceix la representació legal i
en presideix habitualment els òrgans, llevat dels supòsits que determinin els estatuts.
10.7.3 L’Institut Català de la Vinya i el Vi designarà dos
vocals tècnics que formaran part amb veu i sense vot de
la comissió rectora.
10.8 L’Administració podrà encomanar al consell regulador la gestió dels béns i els serveis que siguin de la
seva titularitat per al compliment de les finalitats del
consell regulador, i per a l’exercici de les seves funcions.
10.9 Per norma de caràcter reglamentari es determinarà
el procediment per a les eleccions als òrgans de govern
dels consells reguladors.

ceptibles de recurs, en el termini i amb els requisits que
estableixen les lleis de procediment administratiu.
10.4. L’estructura interna i el funcionament de les Denominacions d’Origen es regiran pels principis democràtics.
10.5. El Consell Regulador es composarà de persones
físiques o representants de persones jurídiques inscrites a qualsevol registre de la Denominació d’Origen.
10.6. L’elecció dels vocals del Consell Regulador que
representin al sector elaborador/comercial serà per
sufragi universal directe i secret dels inscrits als corresponents registres.
10.7. Els vocals del Consell Regulador representants
dels viticultors seran designats per les Organitzacions
professionals agràries més representatives, segons els
resultats de les eleccions a Cambres Agràries, d’acord
la Llei de Cambres Agràries, 17/1993 de 28 de desembre.
10.8. Es mantindrà sempre la paritat entre vocals productors i vocals elaboradors dins els Consells Reguladors, i cada vocal tindrà el mateix pes específic en les
decisions preses en el sí del Consell Regulador.»

APARTAT 1

51

ESMENA NÚM. 51
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(7)

«1. Els Consells Reguladors es constituiran com a Corporacions de Dret Públic, per tal de poder recaptar
taxes i aplicar el règim sancionador, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs finalitats. Disposaran d’un Pressupost
Autònom.»

ESMENES PRESENTADES

50

ESMENA NÚM. 50
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(4)

APARTAT 2

52

«Article 10. Definició, estructura i funcionament dels
consells reguladors
10.1. Les Denominacions d’Origen es constituiran com
a Corporacions de Dret Públic, per tal de poder recaptar taxes i aplicar el règim sancionador, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al
compliment de llurs finalitats. Disposaran d’un Pressupost Autònom.
10.2. Les Denominacions d’Origen seran entitats públiques, als efectes de llur constitució, de llur organització, de llur règim econòmic i financer, de llur procediment sancionador que es detalla en aquesta mateixa
disposició i del règim jurídic dels actes que, segons les
lleis, tenen la consideració d’actes administratius.
10.3. Tots els actes i les resolucions de les Denominacions d’Origen subjectes al dret administratiu són sus3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA NÚM. 52
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(8)

«1. Els Consells Reguladors seran entitats públiques,
als efectes de llur constitució, de llur organització, de
llur règim econòmic i financer, de llur procediment
sancionador que es detalla en aquesta mateixa disposició i del règim jurídic dels actes que, segons les lleis,
tenen la consideració d’actes administratius.»

53

ESMENA NÚM. 53
De modificació
G. P. Popular (30)

«10.2 Els consells reguladors tenen personalitat jurídica
pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat jurídi-
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ca i d’obrar per al compliment de les seves funcions.
Pel que fa el seu règim jurídic, els consells reguladors
estan subjectes amb caràcter general al dret privat,
excepte en aquelles actuacions que suposin l’exercici
de potestats o funcions públiques en què actuaran subjectes a dret administratiu»

cada vocal tindrà el mateix pes específic en les decisions preses en el sí del Consell Regulador.»

59
APARTATS 3 I 4

ESMENA NÚM. 59
D’addició
G. P. Popular (33)

«10.7.2 El president o presidenta n’exerceix...»

No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 5

54

60
ESMENA NÚM. 54
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (10)

«… titulars de vinyes o cellers i els productors o
elaboradors inscrits …»

ESMENA NÚM. 55
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(9)

«... d’acord amb els principis de representació democràtica representativitat dels interessos econòmics dels
diferents sectors...»

56

ESMENA NÚM. 56
D’addició
G. P. Popular (31)

«... de representativitat dels interessos econòmics dels
diferents sectors que integren la denominació d’origen,
que s’han d’establir per reglament, i paritat...»

APARTAT 7

57

«10.7.3 L’Institut Català de la Vinya i el Vi designarà
dos vocals tècnics en representació de l’Administració
que formaran part...»

APARTATS 8 I 9
No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 6

55

ESMENA NÚM. 60
De modificació
G. P. Popular (34)

ESMENA NÚM. 57
D’addició
G. P. Popular (32)

«10.7 Els seus òrgans són la comissió rectora i el president o presidenta, així com...»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 53, 56,
57, 58, 59 i 60.
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 50 en el sentit de acceptar les esmenes presentades als punts 10.3, 10.4, 10.5 i 10.6 amb el
següent redactat:
«10.3. Tots els actes i les resolucions dels Consells
Reguladors subjectes al dret administratiu són susceptibles de recurs, en el termini i amb els requisits que
estableixen les lleis de procediment administratiu.
10.4. L’estructura interna i el funcionament dels Consells Reguladors es regiran pels principis democràtics.
10.5. El Consell Regulador es composarà de persones
físiques o representants de persones jurídiques inscrites en els corresponents registres de la Denominació
d’Origen.
10.6. L’elecció dels vocals del Consell Regulador que
representin al sector elaborador/comercial serà per
sufragi universal directe i secret dels inscrits als corresponents registres.»

ARTICLE 11
TEXT PRESENTAT
Article 11. Finalitats i funcions

58

ESMENA NÚM. 58
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(10)

«... que gestiona el consell regulador.
Es mantindrà sempre la paritat entre vocals productors
i vocals elaboradors dins els Consells Reguladors, i

11.1 Les finalitats dels consells reguladors són la representació, la defensa, la garantia i la promoció de la denominació d’origen.
11.2 Les funcions dels consells reguladors són:
a) Vetllar pel prestigi i el foment de la denominació
d’origen.
3.01.01.
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b) Gestionar els registres de viticultors i cellers així
com el control d’entrades i sortides de primeres matèries i productes de les instal·lacions inscrites d’elaboració, magatzematge, envelliment, embotellatge i etiquetatge

promoció i la difusió dels productes emparats per la
denominació d’origen.

c) Qualificar o desqualificar, en el seu cas, l’origen del
raïm, els mostos i els vins que optin a usar la Denominació, i expedir, si escau, la certificació corresponent.

11.4 Els consells reguladors han d’adoptar els mecanismes necessaris que garanteixin l’origen, i els processos
de producció, elaboració, envelliment i comercialització.

d) Expedir els certificats d’origen, els precintes de garantia i el control de lots, amb inclusió de l’autorització
de les etiquetes i les contraetiquetes dels vins emparats.
e) Autoritzar i controlar l’ús de les etiquetes utilitzables
en els vins protegits, a través dels serveis tècnics, exclusivament en aquells aspectes que afectin la denominació.
f) Controlar la producció, la procedència, l’elaboració
i la comercialització dels productes emparats.
g) Establir per a cada campanya, d’acord amb criteris
de defensa i millora de la qualitat, i dintre dels límits
màxims fixats pels estatuts de la denominació, els rendiments, els límits màxims de producció o transformació o qualsevol altre aspecte de conjuntura anual que
puguin influir en aquests processos, tenint en compte
les mesures de producció d’anys anteriors i els aforaments de la campanya en curs, i de conformitat amb les
normes reguladores que es dictin per la Generalitat de
Catalunya.
h) Conèixer les propostes de resolució en els procediments administratius sancionadors relatius a vins emparats per denominació d’origen, quan la potestat per
sancionar no els correspongui.
i) Confeccionar les estadístiques de producció, elaboració, comercialització dels productes emparats i totes
aquelles altres informacions que li siguin requerides, i
comunicar-les a l’Institut Català de la Vinya i el Vi per
al seu coneixement.
j) Establir i gestionar les quotes obligatòries que s’estableixin per al finançament dels consells reguladors
d’acord amb el que prevegin els seus reglaments interns.
k) Formar i mantenir actualitzats els censos electorals
de viticultors i cellers.
l) Informar amb caràcter preceptiu sobre l’autorització
de l’autoritat de certificació i control, en el supòsit que
sigui encomanada aquesta funció a una entitat externa
de caràcter privat.
m) Exercir la facultat inspectora i la potestat sancionadora en els termes que s’assenyalen en aquesta Llei.

11.3 Les funcions que s’enumeren a l’apartat anterior
són considerades obligacions en els termes establerts a
la normativa aplicable en cada cas.

11.5 La funció d’autoritat de certificació i control serà
exercida pel consell regulador directament o per mitjà
d’un encàrrec a una entitat pública o privada.
ESMENES PRESENTADES
Apartat 1
No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 2
LLETRES A, B, C I D
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA E

61

«e) Aprovar i controlar l’ús d’etiquetes»

LLETRA F
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA G

62

p) Participar en empreses públiques o privades, societats mercantils i en associacions o fundacions, l’objecte
de les quals estigui relacionat amb la defensa, el control, la investigació, l’elaboració, la comercialització, la
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA NÚM. 62
De supressió
G. P. Popular (36)

«... d’anys anteriors i els aforaments de la campanya en
curs, i de conformitat...»

LLETRA H

n) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la zona de
producció.
o) Elaborar els seus pressupostos, que hauran d’ésser
aprovats en la forma que determinin els seus estatuts de
règim interior.

ESMENA NÚM. 61
De supressió
G. P. Popular (35)

63

ESMENA NÚM. 63
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«h) Conèixer les presumptes infraccions dels expedients sancionadors relatius a la seva denominació d’origen.»
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LLETRES I I J
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA K

64

ESMENA NÚM. 64
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (11)

«… els censos electorals de productors, elaboradors,
viticultors i cellers.»

68

ESMENA NÚM. 68
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (12)

«… pública o privada, d’acord amb els criteris i procediments establerts a la Directiva 89/397/CEE del Consell, de 14 de juny de 1989, relativa al control oficial
dels productes alimenticis i a la Directiva 93/99/CEE
del Consell, de 29 d’octubre de 1993, sobre mesures
addicionals relatives al control oficial dels productes
alimenticis o a la norma EN 45011»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

LLETRES L, M, N, O I P
No hi ha presentada cap esmena.

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES

65

ESMENA NÚM. 65
D’addició
G. P. Popular (37)

«q) Qualificar l’anyada o collita.»

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 61 (en
el benentès que es tracta d’una esmena de modificació
i no de supressió), 62, 63 i 65
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb les esmenes 67 i 68 en el sentit que l’apartat 5
d’aquest article quedi redactat de la manera següent:
«La funció d’autoritat de certificació i control serà
exercida pel mateix Consell Regulador, segons la normativa aplicable. »
La ponent del Grup Popular anuncia la retirada de l’esmena 66

APARTATS 3 I 4
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 12
TEXT PRESENTAT
Article 12. Reconeixement dels consells reguladors

APARTAT 5

66

ESMENA NÚM. 66
De modificació
G. P. Popular (38)

«11.5 La funció d’autoritat de certificació i control
serà exercida per una entitat pública o privada. Reglamentàriament, s’han d’establir els requisits, el règim i
les condicions que han de reunir les entitats a les que
pot efectuar-se l’encàrrec de la funció de certificació i
control. En tot cas, l’elecció de l’organisme independent de certificació i control correspondrà a l’operador
inscrit en la denominació d’origen o a l’operador que
desitgi inscriure’s en ell»

67

ESMENA NÚM. 67
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(11)

«11.5. La funció d’autoritat de certificació i control
serà exercida pel mateix Consell Regulador, segons la
directiva europea 89/397/CEE.»

Les entitats que vulguin obtenir la qualificació de consell regulador han de presentar sol·licitud davant de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi.
Per norma reglamentària s’establiran els requisits formals i materials i el procediment de qualificació i autorització.
En la tramitació de l’expedient, l’Institut Català de la
Vinya i el Vi podrà sol·licitar informes a qualsevol òrgan administratiu que pugui tenir competències en relació a la vinya i el vi.
El director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi formularà amb caràcter previ a la resolució d’autorització, la
corresponent proposta.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si es
compleixen els requisits legals establerts, procedirà a
dictar resolució de qualificació de la sol·licitud presentada, així com el caràcter distintiu que preveu l’article
3.2 d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

69

ESMENA NÚM. 69
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (13)

«… entitats que vulguin ésser reconegudes pel consell
regulador …»
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

8 de maig de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 294

16

70

ESMENA NÚM. 70
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (14)

«… consell regulador o que vulguin obtenir la distinció de qualificades han de presentar…»

ARTICLE 13
TEXT PRESENTAT
Article 13. Incompliment de les obligacions dels consells reguladors

«… requisits formals i materials, així com el procediment per a l’autorització, el reconeixement o la distinció de qualificació.»

13.1 L’incompliment de les obligacions dels consells
reguladors té caràcter greu quan de l’expedient administratiu que instrueixi a l’efecte l’òrgan competent de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi, es palesi que hi concorren la reincidència o la reiteració, la mala fe, l’incompliment deliberat o la pertorbació manifesta de l’interès públic. L’incompliment greu dóna lloc a la
revocació de la qualificació a què fa referència l’article
anterior o la suspensió temporal dels càrrecs del consell
regulador, per un període entre tres i sis mesos.

ESMENA NÚM. 72
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (16)

13.2 L’incompliment no greu comporta la comminació
al consell regulador i en el cas que no esmeni la causa
que el motivi, se l’amonestarà novament. La persistència en l’actitud d’incompliment comporta la suspensió
temporal de les funcions dels òrgans de govern fins a
tres mesos.

71

72

ESMENA NÚM. 71
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (15)

«… formularà amb caràcter previ a la resolució escaient, la corresponent proposta.»

73

ESMENA NÚM. 73
D’addició
G. P. Popular (39)

«El director o directora de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi...»

En ambdós apercebiments el consell regulador disposarà del termini d’un mes per procedir a l’esmena corresponent.
13.3 Per norma reglamentària es determinarà el procediment a què fa referència l’apartat anterior, en el qual
s’ha de preveure en tot cas l’audiència al consell regulador.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

74

ESMENA NÚM. 74
D’addició
G. P. Popular (40)

«El conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 70, 71,
72, 73 i 74
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 69 en el sentit que:
1) El primer paràgraf quedi redactat de la manera següent:
«Les entitats que vulguin obtenir el reconeixement de
consell regulador han de presentar sol·licitud davant
l’Institut Català de la Vinya i el Vi. »
2) El cinquè paràgraf quedi redactat de la manera següent:
«El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si es
compleixen els requisits legals establerts, procedirà a
dictar resolució de reconeixement de la sol·licitud presentada, així com el caràcter distintiu que preveu l’article 3.2 d’aquesta Llei. »
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

ARTICLE 14
TEXT PRESENTAT
Article 14. Sistemes de control
14.1 Els consells reguladors estan sotmesos a auditories
tècniques, econòmiques, financeres o de gestió anuals
que seran efectuades pels òrgans de l’Administració
competents en la matèria o per entitats privades designades específicament per l’Administració.
14.2 Els consells reguladors han d’establir els mecanismes necessaris que garanteixin l’origen del raïm, els
processos de producció, elaboració, envelliment, etiquetatge i comercialització.
14.3 Els consells reguladors han de comunicar a l’Institut Català de la Vinya i el Vi la composició dels seus
òrgans de govern i de les modificacions posteriors que
es puguin produir. Igualment haurà de comunicar el
nomenament del secretari així com, en el seu cas, el seu
cessament.
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ESMENES PRESENTADES

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena.

Apartat 1

ARTICLE 15
TEXT PRESENTAT
Article 15. Registre de consells reguladors de denominació d’origen
15.1 Es crea, en el si de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi, el Registre de consells reguladors de denominacions
d’origen.
15.2 Per norma reglamentària es determinaran les dades que han de constar-hi. En tot cas hauran de figurar
les dades actualitzades dels censos electorals de les
denominacions d’origen i la composició dels seus òrgans de govern.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

CAPÍTOL 4

75

ESMENA NÚM. 75
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (17)

«… jurídiques titulars de vinyes i cellers i els productors o elaboradors inscrits als registres …»

APARTAT 2
Lletra a
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA B

76

ESMENA NÚM. 76
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«Facilitar la documentació que serveixi de justificació
de les transaccions efectuades.»

RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 16
TEXT PRESENTAT

LLETRA C
No hi ha presentada cap esmena.

Article 16. Obligacions
16.1 Les persones físiques o jurídiques titulars de vinyes i cellers inscrits als registres corresponents estan
obligades a complir aquesta Llei i la normativa que la
desenvolupi o concordant, en matèria de vitivinicultura.
16.2 Així mateix estan obligades a requeriment dels
òrgans administratius competents o dels inspectors habilitats, a:
a) Subministrar informació sobre les instal·lacions, els
productes, els serveis o els sistemes de producció o elaboració, i a permetre que els inspectors ho comprovin.
b) Accedir a la documentació que serveixi de justificació de les transaccions efectuades.
c) No posar cap impediment a la realització de les visites d’inspecció, i a què es practiqui la presa de mostres o qualsevol altre tipus de control o assaig sobre les
vinyes o sobre els productes o les mercaderies que
s’elaboren, distribueixen o comercialitzen i sobre les
primeres matèries, els additius o els materials utilitzats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 76

ARTICLE 17
TEXT PRESENTAT
Article 17. Competència i procediment
17.1 Són competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i la imposició de sancions, el
departament competent en matèria d’agricultura, l’Institut Català de la Vinya i el Vi i els consells reguladors,
en els termes que s’estableixen en aquesta Llei.
17.2 En tot cas, no es poden atribuir a un mateix òrgan
competències d’instrucció i resolució.
17.3 Si mentre es tramita el procediment sancionador
s’aprecia la possible qualificació dels fets com a constitutius de delicte o falta, s’ha de passar el tant de culpa al
Ministeri Fiscal i suspendre el procediment administratiu
un cop l’òrgan judicial corresponent hagi incoat el procés
penal que correspongui, sempre que hi hagi identitat de
subjecte, fet i fonament. Així mateix si l’Administració té
coneixement que s’està seguint un procediment penal pel
mateix fet, subjecte i fonament, ha de suspendre la tramitació del procediment sancionador.
17.4 La sanció penal exclou la imposició de sanció
administrativa. Si no s’hagués estimat l’existència de
delicte o falta, es pot continuar l’expedient sancionador
d’acord, si escau, amb els fets que la jurisdicció penal
hagi considerat provats.

3.01.01.
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ESMENES PRESENTADES

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1

Apartat 1

77

ESMENA NÚM. 77
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (5)

«Són competents per acordar la incoació de procediments sancionadors i la imposició de sancions, els Consells reguladors, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o l’INCAVI en els termes que s’estableixin
en aquesta llei i d’acord amb el que es determini reglamentàriament.»

APARTATS 2, 3 I 4
No hi ha presentada cap esmena.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 77.

ARTICLE 18
TEXT PRESENTAT

78

ESMENA NÚM. 78
De modificació
G. P. Popular (41)

«Els inspectors poden accedir, en l’exercici de les seves funcions, als locals i les instal·lacions de les empreses, així com analitzar i estudiar la documentació administrativa, tècnica i industrial de les empreses que
inspeccionin, quan calgui en el curs de les seves actuacions. Les seves actuacions i els resultats d’aquestes
tindran en tot cas el caràcter de “confidencial”»

APARTAT 2

79

ESMENA NÚM. 79
D’addició
G. P. Popular (42)

«que tinguin atribuïdes cadascun. Reglamentàriament
s’han d’establir els requisits i la formació necessària
per tal d’obtenir l’habilitació esmentada.»

Article 18. Inspecció

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

18.1 En l’exercici de les seves funcions, els inspectors
de l’administració pública tenen la consideració d’agent de l’autoritat i podran sol·licitar la col·laboració de
qualsevol administració pública en els termes que s’assenyalen a les normatives aplicables en aquesta matèria.

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 78 i 79

Els veedors dels consells reguladors que realitzin funcions inspectores tindran les mateixes atribucions dels
inspectors de l’administració pública, i les seves actuacions seran considerades com a realitzades per l’administració pública.

Article 19. Funcions de la inspecció

Així mateix poden sol·licitar el recolzament necessari
de les forces i els cossos de seguretat, quan escaigui.

b) Evitar, en les fases de producció, elaboració i envelliment, la utilització de pràctiques prohibides o nocives per a la salut i el medi ambient.

Els inspectors poden accedir, en l’exercici de les seves
funcions, als locals i les instal·lacions i a la documentació industrial o comptable de les empreses que inspeccionin, quan calgui en el curs de les seves actuacions,
i tindrà en tot cas caràcter confidencial.
Les administracions públiques, així com les empreses
públiques o societats amb capital social majoritàriament participades per les administracions públiques,
organitzacions professionals i organitzacions de consumidors, prestaran quan siguin requerits la informació
que els sol·licitin els serveis d’inspecció.
18.2 L’habilitació dels inspectors la realitzarà el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o l’Institut
Català de la Vinya i el Vi, d’acord amb les competències que tinguin atribuïdes cadascun.

ARTICLE 19
TEXT PRESENTAT
19.1 Les funcions de la inspecció consisteixen en:
a) Controlar la coincidència entre les declaracions formals i la realitat realitzada pels operadors del sector.

c) Controlar el compliment de la normativa reguladora de la producció, l’elaboració, l’envelliment, la comercialització, l’etiquetatge i l’embalatge vitivinícola.
d) Comprovar la realitat de la informació dels productes.
e) Vetllar per tal que les denominacions d’origen compleixin amb les seves obligacions legals f) Vetllar per la
protecció dels productes amb denominació d’origen.
g) Qualsevol altra que li sigui encomanada pels òrgans
de l’administració competent.
19.2.1 Les funcions que estableixen les lletres a), d), e)
i g) de l’apartat 19.1 anterior seran exercides pels consells reguladors.
19.2.2 Les funcions que estableixen les lletres b) i f) de
l’apartat 19.1 anterior seran exercides pels òrgans competents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
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Pesca o l’Institut Català de la Vinya i el Vi, d’acord amb
les seves competències corresponents.

APARTAT 3
No hi ha presentada cap esmena.

19.2.3 La funció que preveu la lletra c) de l’apartat 19.1
anterior serà exercida pels consells reguladors, l’Institut Català de la Vinya i el Vi o el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’acord amb les corresponents competències.

APARTAT 4

19.3 Els inspectors estan obligats a complir estrictament les seves funcions amb deure de secret professional. L’incompliment d’aquest deure és considerat com
a infracció als efectes del règim disciplinari aplicable.
19.4 Els inspectors poden adoptar les mesures cautelars
que determina aquesta Llei, de les quals aixecaran la
corresponent acta i hi faran constar els motius.
Aquestes mesures cautelars poden consistir en la immobilització de les mercaderies, els productes, els envasos o les etiquetes, relacionats presumptament amb
alguna de les infraccions que preveu aquesta Llei, que
no podran excedir de seixanta dies.
19.5 Quan s’iniciï un procediment sancionador, l’òrgan
competent per iniciar-lo pot ratificar o aixecar la immobilització.

82

ESMENA NÚM. 82
De modificació
G. P. Popular (44)

«19.4 Els inspectors en l’exercici de les seves funcions
poden acordar immediatament l’adopció de les mesures cautelars que es determinen en el paràgraf següent,
tot donant compte en el termini més breu possible a
l’òrgan administratiu competent per resoldre el procediment sancionador per tal que, mitjançant resolució
motivada, confirmi o aixequi la mesura adoptada.
Les mesures cautelars que adopti la inspecció i ratifiqui l’òrgan competent poden consistir en la immobilització de les mercaderies, dels productes produïts o
emmagatzemats, dels envasos o de les etiquetes, sempre que estiguin manifestament vinculats a la comissió
d’una presumpta infracció de les que aquesta Llei tipifica. La durada de la mesura cautelar no podrà excedir de quinze dies»

ESMENES PRESENTADES
APARTAT 1

APARTAT 5

LLETRA A
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA B

80

ESMENA NÚM. 80
D’addició
G. P. Popular (43)

« prohibides o nocives per a la salut i el medi ambient,
sens perjudici de les competències que correspongui en
aquests àmbits a altres Departaments de la Generalitat o a d’altres Administracions.»

LLETRES C, D, E, F I G
No hi ha presentada cap esmena.

83

ESMENA NÚM. 83
De modificació
G. P. Popular (45)

«19.5 Quan s’iniciï formalment el procediment administratiu sancionador, l’òrgan competent per resoldre’l
pot ratificar o aixecar la mesura cautelar amb la finalitat de garantir l’eficàcia de la resolució que es pugui
adoptar, sent la seva durada de seixanta dies com a
màxim»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 80, 81,
82 i 83

ARTICLE 20
TEXT PRESENTAT
Article 20. Infraccions

APARTAT 2

81

ESMENA NÚM. 81
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«Les funcions que estableixen les lletres b) i f) de
l’apartat 19.1 anterior seran exercides pels òrgans del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o per
l’INCAVI en els termes que es disposa en aquesta llei
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.»

Els incompliments del que disposa aquesta Llei i la
normativa comunitària o estatal concordant o les disposicions de desenvolupament, seran considerats infraccions administratives que podran ésser qualificades de
lleus, greus i molt greus.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
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ARTICLE 21
TEXT PRESENTAT

LLETRA B
No hi ha presentada cap esmena.

Article 21. Infraccions lleus
21.1 Es consideren infraccions lleus:
a) Les inexactituds o els errors en llibres de registres, en
declaracions relatives a raïms, mostos, vins i derivats en
documents d’acompanyament, quan la diferència entre
la quantitat consignada i la correcta no superi un 15%
d’aquesta darrera.
b) La manca d’actualització dels llibres de registre quan
no hagi transcorregut més d’un mes des de la data en
què s’hagués de practicar el primer assentament no reflectit.
c) La presentació de declaracions relatives a raïms,
mostos, vins i derivats fora de termini reglamentari.
d) La manca d’alguna de les indicacions obligatòries a
l’etiqueta o la presentació dels productes, tret del que
preveu l’apartat e) de l’article 22.1 següent o la seva
expressió en forma diferent a la reglamentària.
e) L’incompliment del lliurament de productes per a les
destil·lacions obligatòries

LLETRA C

85

ESMENA NÚM. 85
De supressió
G. P. Popular (47)

«... vins i derivats fora de termini...»

LLETRES D, E I F
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA G

86

ESMENA NÚM. 86
De modificació
G. P. Popular (48)

f) L’aplicació, de forma diferent a l’establerta, de tractaments, pràctiques o processos autoritzats en l’elaboració o la transformació dels productes regulats en
aquesta Llei sempre que no existeixi un risc per a la
salut.

«g) L’incompliment d’alguna de les condicions establertes en la producció, els paràmetres de qualitat, les
varietats i l’autorització de plantacions.»

g) L’incompliment d’alguna de les condicions establertes en la producció, el grau alcohòlic, les varietats i
l’autorització de plantacions.

LLETRA H
No hi ha presentada cap esmena.

h) L’incompliment de les obligacions merament formals que imposen les disposicions generals vigents en
la matèria regulada per aquesta Llei; en particular la
manca d’inscripció d’explotacions, empreses, mercaderies o productes, als registres administratius.
21.2 La competència per incoar el procediment sancionador, i la seva instrucció, per a les sancions per infraccions lleus, correspon als òrgans rectors dels consells
reguladors en els supòsits de productes emparats per
denominació d’origen o als òrgans competents del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi en els altres supòsits.
ESMENES PRESENTADES

APARTAT 2

87

ESMENA NÚM. 87
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (7)

«La competència per incoar el procediment sancionador, i la seva instrucció, per a les sancions per infraccions lleus, correspon als òrgans rectors dels consells
reguladors en els supòsits de productes emparats per
denominació d’origen o als òrgans competents del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi en els termes que
s’estableixi reglamentàriament.»

Apartat 1
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 84, 85,
86 i 87.

Lletra a

84

ESMENA NÚM. 84
De supressió
G. P. Popular (46)

«... mostos, vins i derivats en documents d’acompanyament...»

ARTICLE 22
TEXT PRESENTAT
Article 22. Infraccions greus
22.1 Es consideraran infraccions greus:
a) La manca de llibres de registre, documents d’acompanyament o declaracions relatives a raïms, mostos,
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vins i derivats, així com els errors, les inexactituds o les
omissions greus que afectin les característiques dels
productes o les mercaderies consignades.
b) Les inexactituds o errors en llibres de registre, documents d’acompanyament o declaracions relatives a raïms, mostos, vins i derivats quan la diferència entre la
quantitat consignada i la correcta superi un 15%
d’aquesta darrera.
c) La manca d’actualització dels llibres de registre quan
hagi transcorregut més d’un mes des de la data en què
s’hagués hagut de practicar el primer assentament no
reflectit.

a) Als òrgans rectors dels consells reguladors les infraccions que s’estableixen a les lletres a), b), c), e), f), j),
k) i l) de l’apartat 22.1 anterior en els productes emparats per denominació d’origen o als òrgans competents
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o
l’Institut Català de la Vinya i el Vi en els altres supòsits.
b) Als òrgans competents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, d’acord amb les seves competències, les
infraccions que s’estableixen a les lletres d), g), h), i),
m) i n) de l’apartat 22.1 anterior.

d) El trasllat físic, sense autorització de l’òrgan competent, de les mercaderies intervingudes cautelarment,
sempre que no es violin els precintes ni les mercaderies surtin de les instal·lacions en les que van ésser intervingudes.

LLETRA A

e) La manca d’etiqueta o retolació indeleble que fossin
preceptives o la utilització d’envasos o embalatges que no
reuneixen els requisits exigits per les disposicions vigents.

88

f) La utilització a l’etiquetat, la presentació o la publicitat dels productes, de denominacions, indicacions,
qualificacions, expressions o signes que no corresponen al producte i indueixen dolosament a confusió.
g) L’incompliment del lliurament de productes per a les
destil·lacions obligatòries.
h) La tinença o la venda de productes enològics a doll
sense autorització.
i) L’elaboració dels productes regulats en aquesta Llei
mitjançant tractaments, pràctiques o processos no autoritzats, sempre que no hi hagi riscos per a la salut, així
com l’addició o la subtracció que modifiquin la composició dels productes regulats amb resultats fraudulents.
j) L’incompliment de les normes sobre composició,
qualitat, pes o volum o qualsevol discrepància entre les
característiques reals dels productes de què es tracti i
les ofertes pel productor, elaborador o envasador, així
com qualsevol acte de naturalesa similar, el resultat de
la qual sigui l’incompliment de les característiques dels
productes establerts a la legislació vigent o la realització de pràctiques enològiques no autoritzades.

ESMENES PRESENTADES
APARTAT 1

ESMENA NÚM. 88
De supressió
G. P. Popular (49)

«... mostos, vins i derivats, així com els errors...»

LLETRA B

89

ESMENA NÚM. 89
De supressió
G. P. Popular (50)

«... mostos, vins i derivats quan la diferència...»

90

ESMENA NÚM. 90
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (8)

«...l’apartat 22.1 anterior en els termes que es preveu en
aquesta llei d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.»

k) La tinença de maquinària, instal·lacions o productes
no autoritzats per a l’elaboració o el magatzematge dels
vins o els mostos, en locals de les indústries elaboradores o envasadores.

LLETRES C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M I N
No hi ha presentada cap esmena.

l) Les plantacions de noves vinyes o de portaempelts
sense autorització, quan l’infractor no procedeixi a arrencar una superfície equivalent a l’afectada per la
infracció en un termini inferior a dos mesos des que
l’Administració li requereix.

APARTAT 2
No hi ha presentada cap esmena.

m) El subministrament incomplet de la informació o la
documentació necessària per a les funcions d’inspecció
i control administratiu.

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 88, 89
i 90.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

n) Dificultar les tasques de control de qualitat dels òrgans competents en aquesta matèria.
22.2 La competència per incoar el procediment sancionador i la seva instrucció, per a les infraccions greus,
correspon:
3.01.01.
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ARTICLE 23
TEXT PRESENTAT

ARTICLE 24
TEXT PRESENTAT

Article 23. Infraccions molt greus

Article 24. Concurrència d’infraccions

23.1 Es consideraran faltes molt greus:

Si concorren dos o més infraccions imputables a una
mateixa persona, i alguna d’elles fos el mitjà necessari per cometre’n l’altra, s’imposarà com a sanció conjunta la corresponent a la infracció més greu.

a) L’elaboració o la comercialització dels productes
regulats en aquesta Llei per mitjà de tractaments, pràctiques o processos aplicats sempre que suposi un risc
per a la salut.
b) La falsificació de productes o la venda de productes
falsificats.
c) L’obstrucció a l’actuació dels serveis d’inspecció o
dels òrgans de control i qualificació, l’oposició a la
presa de mostres així com l’aportació de documentació
d’informació falsa.
d) La manipulació, el trasllat o la disposició de mercaderies intervingudes cautelarment, sense autorització,
sempre que es violin els precintes o les mercaderies
surtin de les instal·lacions en les que van ésser intervingudes.
e) Les coaccions, les amenaces o qualsevol altra forma
de pressió al personal al servei de les administracions
públiques que tinguin atribuïdes funcions d’inspecció
o de control administratiu. f) L’incompliment del lliurament de productes per a les destil·lacions obligatòries de dos o més campanyes en el període de cinc anys
anteriors a la inspecció.
23.2 La competència per la incoació del procediment
sancionador i la seva instrucció correspon, per a les
faltes molt greus, als òrgans del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi, d’acord amb les seves competències respectives.
ESMENES PRESENTADES
APARTAT 1
No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 2

91

ESMENA NÚM. 91
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (9)

«La competència per la incoació del procediment sancionador i la seva instrucció correspon, per a les faltes
molt greus, als òrgans del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca o de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi, d’acord amb el que es disposa en aquesta llei i es
determini en les normes de desenvolupament.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 91.

3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 25
TEXT PRESENTAT
Article 25. Responsabilitat per les infraccions
25.1 Es considera responsable de les infraccions en
productes envasats, la firma o la raó social que figuri a
l’etiqueta. Si hi figuren més d’una firma, ja sigui
nominativament o per qualsevol indicació que permeti la seva identificació certa, responen de forma solidària. Així mateix, és considerat responsable solidari
l’elaborador o envasador que no figuri a l’etiqueta si
se’n prova la connivència.
25.2 Es considera responsable de les infraccions en
productes a doll, o envasats sense etiqueta o amb etiqueta on no hi figuri cap firma o raó social, l’envasador
o comerciant que tingui en el seu poder el producte o
que el comercialitzi.
25.3 Es considera responsable de les infraccions relatives a plantacions, o replantacions, el titular de l’explotació.
25.4 Les presumpcions que s’estableixen als apartats
anteriors no s’aplicaran quan el considerat infractor
provi que no ha existit intencionalitat o negligència.
25.5 Si la infracció s’imputa a una persona jurídica,
seran responsables subsidiaris les persones que formen
part dels seus òrgans de govern o de direcció, així com
els tècnics de l’elaboració i el control, sempre que es
provi que ha existit intencionalitat.
25.6 La responsabilitat administrativa de les infraccions
que s’estableixen en aquesta Llei s’aplica amb independència de la responsabilitat civil o penal exigible en
cada cas concret, si escau.
ESMENES PRESENTADES
Apartats 1, 2 i 3
No hi ha presentada cap esmena.
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APARTAT 4

92

ESMENA NÚM. 92
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (10)

De tot el text de l’apartat

93

ESMENA NÚM. 93
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(12)

«25.4. El procediment sancionador respectarà la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostri el contrari.»

APARTAT 5

94

ESMENA NÚM. 94
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(13)

«... dels seus òrgans de govern o de direcció, així com els
tècnics de l’elaboració i el control, sempre que es...»

95

ESMENA NÚM. 95
De modificació
G. P. Popular (51)

aquest import fins a la meitat del valor de les mercaderies, els productes o les superfícies objecte de la infracció.
26.3 Les infraccions molt greus són sancionades amb
multa compresa entre 30.001 euros (4.991.746 pessetes) i 300.500 euros (49.998.993 pessetes), i es pot excedir aquest import fins al valor de les mercaderies, els
productes o les superfícies objecte de la infracció.
26.4 Són òrgans competents per a la imposició de les
sancions per infraccions lleus el president del consell
regulador o el director general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que tingui competència sobre la matèria; per infraccions greus, el director general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
que tingui competència sobre la matèria o el director de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi, d’acord amb les
competències respectives; i per infraccions molt greus,
el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
26.5 Les sancions que preveu aquesta Llei són compatibles amb la pèrdua o la retirada de drets econòmics
que preveu la normativa comunitària, estatal o autonòmica.
26.6 En els supòsits d’infraccions molt greus es pot
imposar com a sanció supletòria el tancament temporal
de l’empresa sancionada per un període màxim de cinc
anys.
26.7 En les infraccions relatives a noves plantacions,
varietats de vinya o portaempelts es pot acordar l’arrancada dels ceps afectats, i aniran a càrrec del sancionat
les despeses que se’n derivin.
26.8 Els òrgans competents per a la imposició de les
sancions, podran executar-les per la via de constrenyiment.

De l’apartat 5 de l’article 25.
ESMENES PRESENTADES
APARTAT 6
No hi ha presentada cap esmena.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 93, 94
i 95
El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió anuncia la retirada de l’esmena 92 en benefici de
l’adopció de l’esmena 12

ARTICLE 26
TEXT PRESENTAT
Article 26. Sancions
26.1 Les infraccions lleus són sancionades amb multa
de fins a 3.000 euros (499.158 pessetes).
26.2 Les infraccions greus són sancionades amb multa compresa entre 3.001 euros (499.324 pessetes) i
30.000 euros (4.991.580 pessetes), i es pot excedir

APARTAT 1

96

ESMENA NÚM. 96
De modificació
G. P. Popular (52)

«26.1 Les infraccions lleus són sancionades amb multa de fins a 2.000 euros (332.772 pessetes)»

APARTAT 2

97

ESMENA NÚM. 97
De modificació
G. P. Popular (53)

«26.2 Les infraccions greus són sancionades amb multa
compresa entre 2.001 euros (332.940 pessetes) i 30.000
euros...»

APARTAT 3
No hi ha presentada cap esmena.
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APARTAT 4

98

ESMENA NÚM. 98
D’addició
G. P. Popular (54)

«26.4 Són òrgans competents per a la imposició de les
sancions per infraccions lleus el president o presidenta del consell regulador o el director o directora general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
que tingui competència sobre la matèria; per infraccions greus el director o directora general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que tingui competència sobre la matèria o el director o directora de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi d’acord amb les
competències respectives; i per les infraccions molt
greus, el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca»

APARTATS 5, 6 I 7
No hi ha presentada cap esmena.

f) El reconeixement i l’esmena de les infraccions abans
que es resolgui el corresponent procediment sancionador.
g) La quantitat i el valor del vi i els mostos.
h) Les hectàrees de vinya i el valor del raïm.
i) El temps transcorregut des de la infracció.
27.2 La quantia de la sanció pot minorar-se quan els
fets constitutius de la infracció sancionada ocasionin, al
mateix temps, la pèrdua o la retirada de drets econòmics comunitaris.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 28
TEXT PRESENTAT
Article 28. Prescripció i caducitat
28.1 Les infraccions molt greus prescriuen als tres
anys, les greus als dos anys i les lleus a l’any.

APARTAT 8

99

ESMENA NÚM. 99
De modificació
G. P. Popular (55)

«26.8 Els òrgans competents per a la imposició de les
sancions de caràcter pecuniari podran exigir el seu
compliment a través de la via de constrenyiment»

28.2 El termini màxim per incoar i sancionar és de sis
mesos a comptar des de la iniciació de l’expedient fins
a la notificació de la resolució de la sanció.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

CAPÍTOL 5
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 96, 97,
98 i 99

ARTICLE 27
TEXT PRESENTAT
Article 27. Graduació de les sancions
27.1 Per a la determinació concreta de la sanció, dins
del tram assenyalat per a cada infracció, s’han de tenir
en compte els criteris següents:

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI
ARTICLE 29
TEXT PRESENTAT
Article 29. Naturalesa
29.1 L’Institut Català de la Vinya i el Vi és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que té personalitat jurídica pròpia i es regeix per aquesta Llei i per
les normes de dret administratiu que li siguin aplicables.

a) L’existència d’intencionalitat
b) La reiteració. Es considera reiteració la concurrència de més d’una irregularitat o infracció que se sancioni en el mateix procediment.
c) La naturalesa dels perjudicis causats
d) La reincidència. Es considera reincidència la comissió en el termini de tres anys de més d’una infracció de
la mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
e) El volum de vendes o producció i la posició de l’empresa infractora en el sector vitivinícola.
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

ESMENES PRESENTADES

100

ESMENA NÚM. 100
De modificació
G. P. Popular (56)

«Article 29. Naturalesa
29.1 L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) es
configura com un organisme autònom, de caràcter
administratiu, amb autonomia econòmica i financera i
personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al
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compliment de les funcions establertes en aquesta Llei
o les que li siguin d’aplicació.
29.2 L’esmentat Institut es sotmet, quan el seu règim
jurídic, a allò que disposa aquesta Llei i els reglaments
que la desenvolupin, l’estatut jurídic de l’esmentat organisme i la resta de disposicions de dret administratiu que li siguin aplicables.

ESMENES PRESENTADES
LLETRA A
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA B

29.3 L’Institut resta adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca»

101

ESMENA NÚM. 101
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (18)

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 100

ARTICLE 30
TEXT PRESENTAT
Article 30. Funcions

De tot el text de l’apartat

LLETRA C

102

Seran funcions de l’Institut Català de la Vinya i el Vi:
a) Dur a terme les actuacions que en matèria vitivinícola determini el Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
b) Exercir competències en matèria de viticultura i enologia que corresponen a la Generalitat de Catalunya.
c) Col·laborar amb els sectors econòmics, socials i dels
consumidors en les matèries relacionades amb la vinya
i el vi i derivats
d) Proposar actuacions sobre recerca, experimentació,
difusió i anàlisi per a l’orientació i la millora productiva
de qualitat en matèria de viticultura i enologia.
e) Aplicar les polítiques de foment de la qualitat, la vigilància, la inspecció, el control i les certificacions de
les denominacions vitivinícoles, en els termes que assenyala aquesta Llei.
Així mateix exerceix la competència en matèria sancionadora que li atribueix aquesta Llei.

ESMENA NÚM. 102
De supressió
G. P. Popular (57)

«... amb la vinya i el vi i derivats.»

LLETRA D

103

ESMENA NÚM. 103
De modificació
G. P. Popular (58)

«d) Realitzar actuacions sobre recerca, experimentació...»

LLETRA E

104

ESMENA NÚM. 104
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (11)

f) Impulsar la promoció dels vins de qualitat emparats
per una denominació o una indicació geogràfica tant al
mercat interior com als mercats internacionals.

«Aplicar les polítiques de foment...»

g) Vetllar per la traçabilitat dels productes vitivinícoles
des del productor fins al consumidor.

LLETRA F
No hi ha presentada cap esmena.

h) Proposar i informar sobre l’autorització, la modificació, la suspensió o la revocació dels consells reguladors.

LLETRA G

i) Impartir cursos sobre el coneixement i el bon ús dels
vins i els derivats entre els consumidors, així com per
a l’especialització i el reciclatge de tècnics i professionals en matèria de viticultura i enologia.
j) Actuar com a òrgan de coordinació i assessorament
de les denominacions i les indicacions geogràfiques
vitivinícoles.
k) Exercir el control de la qualitat dels vins emparats.
k) Aquelles altres que li encomani el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

105

ESMENA NÚM. 105
De supressió
G. P. Popular (59)

«... productes vitivinícoles des del productor fins al
consumidor»

LLETRA H
No hi ha presentada cap esmena.
3.01.01.
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LLETRA I

106

ESMENES PRESENTADES
ESMENA NÚM. 106
De modificació
G. P. Popular (60)

«i) Impartir en col·laboració amb les universitats i d’altres centres de recerca cursos sobre el...»

LLETRA A

109

ESMENA NÚM. 109
D’addició
G. P. Popular (62)

«a) El president o presidenta.»

107

ESMENA NÚM. 107
De supressió
G. P. Popular (61)

«... i el bon ús dels vins i els derivats entre els consumidors...»

LLETRA J
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA B
No hi ha presentada cap esmena.

LLETRA C

110

ESMENA NÚM. 110
D’addició
G. P. Popular (63)

«c) El director o directora.»
LLETRA K

108

ESMENA NÚM. 108
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (12)

«l) Aquelles altres que li encomani...»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 102,
103, 104, 105, 107 i 108
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 106 en el sentit d’afegir al final de la
lletra i la frase:
«… viticultura i enologia, i col·laborar amb les universitat i altres centres de recerca. »

LLETRA D
No hi ha presentada cap esmena.
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de les esmenes 109 i
110.

ARTICLE 32
TEXT PRESENTAT
Article 32. President
32.1 El president de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
és el titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca.
32.2 Correspon al president:

ARTICLE 31
TEXT PRESENTAT

a) Definir la política general de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi.

Article 31. Òrgans de govern

b) Exercir la representació i la direcció superiors de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

Són òrgans de govern:
a) El president.
b) El Consell Rector.
c) El director.
d) El Consell Assessor.

c) Presidir el Consell Rector i el Consell Assessor, convocar-ne les reunions, dirigir-ne les sessions i vetllar
pel compliment dels seus acords.
d) Impulsar i supervisar les activitats de l’Institut Català
de la Vinya i el Vi.
e) Aprovar l’avantprojecte del pressupost de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi.
f) Subscriure els convenis de col·laboració.
g) Exercir qualsevol altra funció que li atribueixin les
disposicions legals i les que no estiguin assignades a
altres òrgans del Consell.

3.01.01.
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ESMENES PRESENTADES

APARTAT 2

APARTAT 1

111

ESMENA NÚM. 111
D’addició
G. P. Popular (64)

113

ESMENA NÚM. 113
D’addició
G. P. Popular (66)

«... nomenarà un secretari o secretària del Consell Rector...»

«32.1 El president o presidenta de l’Institut...»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
APARTAT 2
No hi ha presentada cap esmena.

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 112 i
113

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

ARTICLE 34
TEXT PRESENTAT

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 111.

Article 34. Director
ARTICLE 33
TEXT PRESENTAT
Article 33. Consell Rector

El director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi és
nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a
proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

33.1 El Consell Rector és presidit pel president de l’Institut Català de la Vinya i el Vi i integrat a més, pel director que presideix les reunions en absència del president i per les persones titulars dels òrgans que
configuren l’estructura bàsica de l’Institut que es determinarà per reglament.

Són funcions del director:

33.2 El president de l’Institut Català de la Vinya i el Vi
nomenarà un secretari del Consell Rector, amb veu i
sense vot, que haurà d’ésser un funcionari adscrit a
aquest organisme autònom.

c) Dirigir els serveis de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi i la direcció dels recursos humans.

33.3 A iniciativa del president poden convocar-se a les
sessions del Consell Rector els responsables dels òrgans que s’estimi convenient, els quals, en aquest cas,
hi assisteixen amb veu i sense vot.

a) Executar el programa d’activitats aprovat pel Consell
Rector.
b) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi així com la seva execució.

d) Representar ordinàriament l’Institut.
e) Executar els acords del Consell Rector.
f) Ordenar les despeses de conformitat amb la normativa pressupostària.

33.4 Són funcions del Consell Rector:

g) Exercir qualsevol funció que li atribueixi el Consell
Rector

a) Emetre informe sobre els projectes de normes legals
i reglamentàries que afectin al sector vitivinícola

h) Dirigir les activitats del Consell Rector, i quan no hi
assisteixi el president, presidir-ne les reunions.

b) Conèixer l’activitat de cada servei, unitat o àrea de
l’Institut que sigui d’interès dels membres del Consell
o que exigeixi una coordinació entre ells.

j) Emetre informe sobre la constitució, la modificació,
la suspensió o la revocació dels consells reguladors.

c) Emetre informe sobre l’avantprojecte del pressupost
de l’Institut.
d) Qualsevol altra funció que el president o el director
estimi oportú atribuir-li.
ESMENES PRESENTADES

i) Qualsevol altra funció no reservada al Consell Rector.
ESMENES PRESENTADES

114

ESMENA NÚM. 114
D’addició
G. P. Popular (67)

APARTAT 1

112

ESMENA NÚM. 112
D’addició
G. P. Popular (65)

«El director o directora de l’Institut Català de la Vinya
i el Vi és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.»

«33.1 El Consell Rector és presidit pel president o presidenta de l’Institut Català de la Vinya i el Vi i integrat
a més, pel director o directora que presideix...»
3.01.01.
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LLETRES A, B, C, D, E I F
No hi ha presentada cap esmena.

Les reunions ordinàries s’han de convocar amb una
antelació mínima de dotze dies naturals i les reunions
extraordinàries amb una antelació mínima de set dies
naturals.

LLETRA G

115

convinguin. Les reunions són convocades pel president,
que en fixa l’ordre del dia.

ESMENA NÚM. 115
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (19)

«… que li atribueixi el Consell Rector. Les funcions
previstes als apartats a) i c) de l’article 33.4 no li poden ser atribuïdes»

LLETRES H, I I J
No hi ha presentada cap esmena.

Els acords s’adopten per majoria dels membres assistents i el quòrum per a la constitució de l’òrgan és de la
meitat més un dels membres. El president té vot diriment en cas d’empat.
ESMENES PRESENTADES
APARTAT 1
No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 2
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 114
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional 115 en el sentit d’afegir a la lletra g la següent frase:
«… que li atribueixi el Consell Rector. Les funcions
previstes a l’apartat a de l’article 33.4 no li poden ser
atribuïdes. »

ARTICLE 35

116

ESMENA NÚM. 116
D’addició
G. P. Popular (68)

«35.2 La composició i el nomenament del Consell Assessor serà establerta per norma reglamentària. En tot
cas, s’ha de garantir la presència en el Consell Assessor dels presidents dels consells reguladors de les denominacions d’origen, així com fins a un màxim de
vint-i-cinc vocals en representació del sector vitivinícola de reconegut prestigi en l’àmbit del sector»

TEXT PRESENTAT
Article 35. Consell Assessor

APARTAT 3

35.1 Per tal de promoure la participació del sector vitivinícola i dels departaments que puguin contribuir als
objectius de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, es crea
un Consell Assessor.

No hi ha presentada cap esmena.

APARTAT 4

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca exercirà
la presidència del Consell Assessor.
35.2 La composició i el nomenament del Consell Assessor serà establerta per norma reglamentària.
35.3 Funcions:
a) Emetre informe sobre els projectes formulats per al
desplegament legislatiu i reglamentari de la normativa
vitivinícola.
b) Conèixer i si escau formular observacions i suggeriments sobre els plans d’actuació de l’Institut Català de
la Vinya i el Vi.
c) Conèixer i ésser informat sobre l’evolució i les perspectives del sector vitivinícola, plans de modernització
i orientació productiva i emetre informes si escau.
d) Assessorar l’Institut Català de la Vinya i el Vi sobre
totes les seves activitats i funcions i també en relació a
les matèries i els estudis que li puguin ésser encomanats.
35.4 El Consell Assessor celebra una reunió ordinària
a l’any com a mínim i les reunions extraordinàries que
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

117

ESMENA NÚM. 117
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (20)

«… antelació mínima de vint dies naturals i les reunions extraordinàries …»

118

ESMENA NÚM. 118
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (21)

«... dies naturals.
Els acords s’adopten per majoria dels membres assistents i el quòrum per a la constitució de l’òrgan és de
la meitat més un dels membres. El president té vot diriment en cas d’empat.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 117.
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La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 116 en el sentit d’afegir al final de
l’apartat 2 la següent frase:
«… norma reglamentària. En tot cas s’ha de garantir la
presència en el consell assessor dels presidents dels
consells reguladors de les denominacions d’origen. »

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 38
TEXT PRESENTAT
Article 38. Patrimoni

ARTICLE 36
TEXT PRESENTAT

Constitueixen el patrimoni de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi:

Article 36. Organització

a) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

Per norma que desenvolupi aquesta Llei, s’haurà d’establir l’estructura orgànica de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi, que podrà crear òrgans o unitats territorials, de conformitat amb les necessitats de les funcions
a realitzar.

b) Els béns que li adscrigui la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

119

ESMENA NÚM. 119
De modificació
G. P. Popular (69)

«El Govern mitjançant decret regularà l’estructura
orgànica i territorial de l’Institut Català de la Vinya i
el Vi.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 119

ESMENES PRESENTADES

120

ESMENA NÚM. 120
D’addició
G. P. Popular (70)

«El règim patrimonial de l’Institut es subjecta a les
disposicions vigents sobre el patrimoni de la Generalitat»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La ponència recomana l’adopció de l’esmena 120.

ARTICLE 39
TEXT PRESENTAT
Article 39. Recursos administratius i reclamacions

ARTICLE 37
TEXT PRESENTAT
Article 37. Finançament
L’Institut Català de la Vinya i el Vi es nodreix dels recursos següents:
a) Les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
b) Els donatius, les herències i els llegats de qualsevol
tipus que pugui rebre.
c) Els ingressos procedents de les operacions de crèdit
necessàries per al compliment dels seus fins.
d) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns
patrimonials.
e) Les transferències que rebi d’entitats públiques o
privades.

39.1 Correspon al president de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi la competència per resoldre els recursos
d’alçada contra els actes del director.
39.2 Correspon al president la competència per resoldre les reclamacions prèvies en matèria civil i laboral.
39.3 Els actes dictats pel president exhaureixen la via
administrativa.
39.4 Correspon al conseller d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca la competència per resoldre els recursos d’alçada contra els actes administratius dictats pel president
de la Comissió Rectora dels consells reguladors.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

f) Els ingressos que provinguin de la prestació de serveis.
g) El producte de les sancions que imposi d’acord amb
les seves competències.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
TEXT PRESENTAT

ESMENES PRESENTADES
PRIMERA

Disposicions addicionals
PRIMERA
Els consells reguladors que hi hagi a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei adopten la naturalesa que estableix l’article 10 d’aquesta Llei, i hauran d’adaptar el reglament
de la denominació d’origen al que disposa aquesta Llei,
en el termini d’un any.
Transcorregut aquest termini sense haver-se produït
aquesta adaptació quedarà automàticament extingit el
consell regulador de la corresponent denominació
d’origen que no hagi procedit a l’adaptació del seu reglament.
SEGONA
Les denominacions d’origen que es creïn a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es reconeixeran en la
forma que estableix l’article 9.
TERCERA
Els reglaments de les denominacions d’origen aprovats
pels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya,
hauran d’ésser ratificats per l’Administració General de
l’Estat, en els termes que preveu la normativa aplicable
a aquests efectes.
QUARTA
El producte de les sancions que s’imposin per les infraccions establertes en aquesta Llei es consideren ingressos del Consell Regulador, l’Institut Català de la
Vinya i el Vi o de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb la respectiva competència en matèria sancionadora.
CINQUENA
Els registres de vinyes i de cellers gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i pels consells
reguladors de les denominacions d’origen, formen part
d’un sistema únic registral.
Per norma de caràcter reglamentari s’han d’adaptar les
disposicions que regulen aquests registres, amb la finalitat d’unificar els mecanismes que garanteixin l’origen
del raïm, i els processos de producció, elaboració, envelliment i etiquetatge.
L’accés a les dades que figurin en aquests registres
s’exercirà d’acord amb el que assenyalin la normativa
sobre protecció de dades de caràcter personal, la normativa administrativa i la normativa comunitària aplicable, i en particular el Reglament CEE 2392/1986, de
24 de juliol, del Consell.

3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

121

ESMENA NÚM. 121
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (22)

«… al que disposa aquesta Llei, en el termini de sis
mesos.»

SEGONA

122

ESMENA NÚM. 122
De supressió
G. P. Popular (71)

De tot el text de la disposició

123

ESMENA NÚM. 123
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (23)

«… l’import de les sancions que preveu aquesta Llei,
per tal d’adequar-lo als increments del cost de la
vida.»

TERCERA I QUARTA
No hi ha presentada cap esmena.

CINQUENA

124

ESMENA NÚM. 124
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(14)

«... sistema únic registral, informatitzat i actualitzat,
per consulta i gestió de les diferents Denominacions
d’Origen, organitzacions professionals agràries i cooperatives.»

125

ESMENA NÚM. 125
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(15)

«... envelliment i etiquetatge.
L’accés a les dades que figurin en aquests registres
s’exercirà d’acord amb el que assenyalin la normativa
sobre protecció de dades de caràcter personal, la normativa administrativa i la normativa comunitària aplicable, i en particular el Reglament CEE 2392/1986, de
24 de juliol, del Consell.»
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ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS

126

ESMENA NÚM. 126
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(16)

«Es promouran els convenis de col·laboració entre els
diferents Consells Reguladors de les Denominacions
d’Origen que comparteixen zones vitivinícoles.»

127

ESMENA NÚM. 127
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(17)

«S’establiran protocols de coordinació entre les diferents Conselleries i Departaments de la Generalitat de
Catalunya (competents en temes d’agricultura, comerç,
sanitat, etc.), amb l’objectiu de ser efectius en els controls que demana la legislació vigent i establir un sistema de comunicació dels controls efectuats per
aquests organismes a les Denominacions d’Origen.»

128

ESMENA NÚM. 128
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(18)

«Dins les previsions pressupostàries, el Govern ha de
consignar les dotacions necessàries i suficients per oferir suport econòmic als Consells Reguladors de les
Denominacions d’Origen per tal d’assolir igualtat de
condicions amb la resta de Denominacions d’Origen
d’altres comunitats autònomes.»

129

ESMENA NÚM. 129
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(19)

«Reglamentàriament, es regularà la titularitat dels
drets de plantació.»

130

ESMENA NÚM. 130
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(20)

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 127 amb
la incorporació d’una esmena tècnica en el sentit de
substituir la paraula «conselleries» per la paraula «organismes»
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 124 en el sentit que al final del primer paràgraf de la Disposició addicional cinquena
s’afegeixi el següent redactat:
«… sistema únic registral, informatitzat i actualitzat
per consulta i gestió de les diferent Denominacions
d’Origen, organitzacions professionals agràries i cooperatives, en els termes que resulti de la normativa
aplicable. »

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
TEXT PRESENTAT
Disposicions transitòries
PRIMERA
Mentre no es produeixi l’adaptació dels reglaments de
les denominacions d’origen, mantindran la seva vigència els actuals.
SEGONA
Mentre els consells reguladors no estableixin les quotes definitives internes, s’estableixen com a quotes provisionals a cada consell regulador els fets i els imports
establerts a les taxes que es deroguen en aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
TEXT PRESENTAT
Disposicions derogatòries
Primera
Queden derogats el Decret de 8 d’abril de 1980, pel
qual es crea l’Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC
núm. 57, de 23.4.1980) i el Decret 221/ 1980, de 24
d’octubre, pel qual es modifica l’article quart, a), del
Decret de 8 d’abril de 1980, de creació de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), a fi d’adaptar-lo a
l’actual estructura dels Departaments de la Generalitat
(DOGC núm. 95, de 19.11.980), i qualsevol altra norma que s’oposi al contingut d’aquesta Llei.

«Es regularan els drets de plantació de la futura reserva de drets de Catalunya.»

SEGONA
Es deroguen els articles 304, 305, 306, i 307 de la Llei
15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de
la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

ESMENES PRESENTADES

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 122,
125 i 126.

No hi ha presentada cap esmena.
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DISPOSICIONS FINALS
TEXT PRESENTAT
Disposicions finals
Primera
S’autoritza el Govern a dictar les normes que calguin
per al desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei.
SEGONA
Es faculta el Govern per actualitzar mitjançant Decret,
l’import de les sancions que preveu aquesta Llei.
TERCERA
Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TEXT PRESENTAT
Exposició de motius
La producció vitivinícola representa un dels components més importants dins del sector agrari català, tant
des del punt de vista econòmic com per la incidència
real sobre el territori. Actualment la importància del
conreu de la vinya, la qualitat i el volum de la producció, el grau de desenvolupament de la indústria enològica, el nivell de formació i els coneixements assolits
per viticultors i elaboradors, dóna lloc a un sistema
productiu eficient de reconegut prestigi, que enllaça
amb la mil·lenària tradició de consum habitual i moderat del vi en l’alimentació mediterrània.
El Llibre Blanc del Sector Agrari recull, dins de les
propostes d’actuació per a un model de desenvolupament rural, la proposta d’elaboració d’una llei que estructuri el sector vitivinícola amb la finalitat de conservar i millorar la qualitat, i garantir la singularitat i
especificitat de les comarques vitícoles, on la vinya i el
vi són elements substancials que vertebren el territori i
bona part de la societat.
És objectiu d’aquesta Llei crear instruments vàlids que
serveixin el sector per tal que els permeti encarar el
futur de les denominacions d’origen, les denominacions d’origen qualificades, les indicacions geogràfiques,
els vins de taula, els vins de la terra, i les denominacions d’àmbit geogràfic més petit, amb unes garanties
d’eficàcia tant des del punt de vista social com econòmic i professional.
És a partir del viticultor que s’organitzen i estructuren
les denominacions d’origen, en base a la producció de
la vinya, en la decisió del vinyataire a l’hora de definir
el raïm que vol produir, i en les peculiaritats i les qualitats que en el transcurs de tot el procés li permetin
obtenir el màxim reconeixement qualitatiu dels vins
elaborats per ell o per altri.
3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

D’altra banda, la Llei té com a finalitat darrera la protecció del consumidor, destinatari final dels vins i derivats, i per tant és objectiu la preservació de la qualitat dels productes vinícoles mitjançant l’aval que
suposen les denominacions d’origen que garanteix i
certifica la procedència dels raïms, els mostos i els vins,
la seva elaboració, l’emmagatzematge, l’envelliment,
l’embotellatge i l’etiquetatge amb uns procediments de
control de la qualitat perfectament definits i regulats.
El futur de la producció vitivinícola de Catalunya únicament es pot sustentar en la qualitat i la singularitat
dels seus productes elaborats. Aquests criteris són clarament reforçats per la política derivada dels acords de
lliure comerç fixats per l’Organització Mundial de
Comerç i recollits i aplicats per la normativa comunitària europea. En aquest context de lliure comerç és cap
on cal enfocar l’esdevenidor de l’agricultura catalana,
que té en la globalització dels seus mercats la garantia
per al seu futur.
La Llei s’estructura en cinc capítols. El capítol 1, disposicions generals, defineix l’objecte de la Llei i algunes definicions de caràcter general per delimitar en el
contingut de la Llei certs conceptes que hi apareixen.
El capítol 2, denominacions d’origen, comprèn el concepte i l’àmbit de les denominacions d’origen, així com
la regulació de la protecció que tenen aquestes denominacions. D’altra banda es defineixen els continguts
mínims que han d’especificar-se en els reglaments de
les denominacions d’origen, i el procediment del seu
reconeixement.
El capítol 3, consells reguladors, els defineix com a
corporacions de dret públic, i és una de les novetats que
introdueix aquesta Llei, atès que transforma els antics
consells reguladors, que eren òrgans desconcentrats de
l’Administració, en entitats que exerceixen funcions
públiques però que se sotmeten amb caràcter general a
les normes privades. Aquest canvi és motivat pel fet que
cal adaptar el sector vitivinícola per donar més rellevància als viticultors i vinicultors en l’autoregulació del
propi sector, i l’Administració es reserva únicament les
funcions de supervisió i tutela sobre el correcte funcionament del consell regulador i l’adaptació a les finalitats i les obligacions que li assenyala el contingut de
la Llei.
El capítol 4, règim sancionador, tipifica totes les conductes que poden distorsionar o falsejar el normal funcionament del mercat vitivinícola, i fa especial èmfasi
en els aspectes que puguin ésser perjudicials per a la
qualitat dels productes o de la protecció del consumidor.
El capítol 5, Institut Català de la Vinya i el Vi, regula
aquest organisme autònom de caràcter administratiu, ja
preexistent a la Llei, però que va ésser creat per una
norma reglamentària preestatutària. En conseqüència
cal regularitzar aquesta situació, i adaptar-la a la normativa actual sobre organismes autònoms, amb la creació
de la seva estructura bàsica així com les seves funcions,
amb especial incidència en el fet que ha d’ésser l’instrument essencial de les actuacions de la Generalitat de
Catalunya en el sector vitivinícola i a la vegada l’interlocutor del propi sector.
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Finalment la Llei conté tres disposicions addicionals i
dues disposicions transitòries que delimiten la subsistència de les actuals denominacions d’origen i dels
consells reguladors mentre no s’adaptin a la nova normativa, i els dóna un termini d’un any, que es creu el
temps prudencial en el qual hauran d’adaptar les seves
estructures.

PARÀGRAF 12

134

ESMENA NÚM. 134
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (24)

«… i els dóna un termini de sis mesos que es creu el
temps prudencial …»

ESMENES PRESENTADES
Paràgrafs 1, 2, 3 i 4

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

No hi ha presentada cap esmena.

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 131 i
133.

PARÀGRAF 5

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 132 en el sentit que al paràgraf 7
s’afegeixi el següent redactat:

131

ESMENA NÚM. 131
De supressió
G. P. Popular (72)

«La present llei s’estructura en cinc capítols i es dicta
en virtut de les competències que han estat reconegudes per l’Estatut d’Autonomia. »

«... destinatari final dels vins i derivats, i per tant...»
TÍTOL
PARÀGRAF 6
No hi ha presentada cap esmena.

PARÀGRAF 7

TEXT PRESENTAT
Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

132

ESMENA NÚM. 132
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(5)

«La present Llei s’estructura en cinc capítols i es dicta en virtut de les competències que han estat reconegudes per l’Estatut d’Autonomia i disposicions complementaries i transferides per l’Estat Espanyol, essent de
directa aplicació la legislació comunitària en el no regulat en la mateixa. El capítol I...»

La ponència recomana les correccions lingüístiques
proposades
Palau del Parlament, 2 de maig de 2002
Francesc Iglesias i Sala, Ramon Vilalta i Oliva, Dolors
Montserrat i Culleré, Jordi Ausàs i Coll, Bet Font i
Montanyà

PARÀGRAF 8

133

ESMENA NÚM. 133
D’addició
G. P. Popular (73)

«... denominacions d’origen, el reconeixement de subzones dins d’una denominació d’origen, així com la
regulació...»

PARÀGRAFS 9, 10 I 11
No hi ha presentada cap esmena.

3.01.01.
3.TRAMITACIONS EN CURS

8 de maig de 2002

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 294

34

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (2)

«…convocar un o més processos…»
Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar
administratiu al cos administratiu

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 1 i 2.

Tram. 200-00060/06

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local

A LA MESA DE LA COMISSIÓ
La Ponència de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, nomenada el
dia 10 d’abril de 2002 i formada pels diputats i diputades M. Eugènia Cuenca i Valero, Josep Maria Rañé i
Blasco, Daniel Sirera i Bellés, Joan Ridao i Martín i
Rafel Ribó i Massó, s’ha reunit al Palau del Parlament
el dia 25 i 30 d’abril. Ha assessorat la ponència Ismael
E. Pitarch, lletrat de la Comissió, i l’ha assistida materialment Eduard Principal, gestor parlamentari. A la
vista del Projecte de llei sobre un torn especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu i de les esmenes presentades, la ponència
proposa l’Informe següent als efectes del que disposa
l’article 97.1 del Reglament del Parlament.

PROJECTE DE LLEI SOBRE UN TORN ESPECIAL DE PROMOCIÓ
INTERNA DEL COS AUXILIAR ADMINISTRATIU AL COS
ADMINISTRATIU

TRAM. 200-00060/06
ORDENACIÓ DE LES ESMENES PRESENTADES
ARTICLE 1
TEXT PRESENTAT

«Article 2
El nombre màxim de places del cos administratiu a
cobrir mitjançant els processos convocats d’acord amb
el que estableix l’article 1 és de 300.»
ESMENES PRESENTADES

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(1)

«... és de 500, dins de l’actual torn de promoció interna. Aquest torn de promoció es desenvoluparà per a
l’exercici de 2002.»

ARTICLE 3
TEXT PRESENTAT
«Article 3
Els processos selectius consistiran en un concurs oposició, en el qual s’establiran proves específiques de la
mateixa àrea i especialitat i la valoració de l’expedient
administratiu dels participants, d’acord amb el que
s’estableixi a les bases de les convocatòries.»
ESMENES PRESENTADES

«Article 1
S’autoritza la consellera de Governació i Relacions
Institucionals per convocar processos selectius especials amb la finalitat de facilitar la promoció interna del
cos auxiliar administratiu al cos administratiu.»
ESMENES PRESENTADES

1

ARTICLE 2
TEXT PRESENTAT

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (1)

«Amb caràcter d’excepció al que preveu l’article 59 del
Decret Legislatiu 1/1997 i exclusivament pel que fa a
les previsions establertes en aquesta Llei, s’autoritza…»

3.01.01.
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4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(2)

«... de les convocatòries.
El sistema de promoció interna tindrà en compte en un
50% els coneixements acreditats pel funcionari amb
proves objectives tipo test per escrit. En la resta 30%
l’antiguitat i en un 20% la formació acreditada.
Tota la documentació aportada ha de ser acreditada,
tant pel que fa referència a la formació com pel que fa
referència a la experiència.»
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ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

5

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular (1)

«1. Els processos selectius als quals es refereix l’article 1 es desenvoluparan mitjançant el sistema de concurs oposició.»

6

ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Popular (2)

«2. La fase de concurs consistirà en la valoració, segons els barems establerts a la corresponent convocatòria, de l’expedient administratiu de cada aspirant,
amb especial incidència en els apartats de formació,
antiguitat i desenvolupament de tasques reservades al
cos administratiu»

7

ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. Popular (3)

«3. La fase d’oposició consistirà en la superació de les
proves específiques que s’establiran en la convocatòria, i que es referiran a la mateixa àrea i especialitat a
la qual es pretén accedir»

ESMENES PRESENTADES

8

«…l’esmentat cos, havent-se mantingut durant aquest
termini en situació de permanència efectiva i reuneixin…»

9

«2. La fase de concurs consistirà en la valoració, segons els barems establerts a la corresponent convocatòria, de l’expedient administratiu de cada aspirant»

ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(3)

«... o es trobi en una situació administrativa amb dret a
reservar de lloc de treball, i que faci com a mínim dos
anys, a partir d’aquesta antiguitat mínima en el lloc de
treball, es puntuarà amb un 0’5 punts per any d’antiguitat acreditat.»

10

ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. Popular (4)

«… amb dret a reserva de lloc de treball, o en situació
d’excedència per incompatibilitats, i que faci …»

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 5 i 7
La ponència recomana l’adopció d’ un text transaccional amb l’esmena 6, amb la redacció següent:

ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (3)

11

ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. Popular (5)

«… i que compleixin la resta de requisits que s’estableixin en la convocatòria, que inclourà necessàriament la superació d’un curs de formació el contingut
del qual es referirà a les funcions i habilitats pròpies
dels llocs de treball reservats al cos administratiu»

ARTICLE 4
TEXT PRESENTAT
«Article 4
Només poden participar en els esmentats processos els
funcionaris en servei actiu, que ocupen plaça del cos
auxiliar administratiu o es trobin en una situació administrativa amb dret a reserva de lloc de treball, i que faci
com a mínim dos anys que hagin accedit com a funcionari de carrera a l’esmentat cos, reuneixin els requisits
de titulació exigits en l’article 19 i en la disposició addicional vint-i-tresena del Decret legislatiu 1/1997 i
compleixin la resta de requisits que s’estableixin en la
convocatòria.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

12

ESMENA NÚM. 12
D’addició
G. P. Popular (6)

«2. El curs de formació a que es refereix l’apartat anterior serà organitzat i coordinat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.»
El ponent del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi anuncia la retirada de l’esmena 8.
La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb l’esmena 10, que s’ ha d’ incorporar al Dictamen com Disposició addicional segona, amb el redactat següent:
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«Disposició addicional segona
No obstant l’establert als articles 3 i 4 d’aquesta llei,
les places del cos auxiliar administratiu ocupades per
funcionaris d’aquest cos que estiguin en situació d’excedència per incompatibilitats dels cos administratiu
en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei, es
reclassificaran en places del cos administratiu, a opció
de l’interessat, en els termes i condicions establerts per
la convocatòria corresponent, quedant exempts de la
realització del procés de selecció. Aquestes places es
sumaran al total de places del cos administratiu a cobrir mitjançant el procediment regulat en aquesta Llei. »
La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes
9, 11 i 12.

ARTICLE 5
TEXT PRESENTAT
«ARTICLE 5
Els funcionaris que superin els processos dins el màxim
de places a que s’ha fet referència en l’article 2, resten
destinats amb la mateixa forma de provisió, en el mateix lloc de treball que ocupaven.»

ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES

13

ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)
(4)

«Els representants dels sindicats majoritaris formaran
part dels Tribunals Avaluadors.»
La ponència no fa cap recomanació.

ADDICIÓ D’UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL

14

ESMENA NÚM. 14
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«No obstant el que disposa l’article 2, el nombre de
places a convocar pel torn especial de promoció interna pot ser ampliat en funció dels fons que s’hi puguin
destinar per aplicació del punt 5.2.2 de l’Acord General sobre condicions de treball del personal, aprovat
per acord de Govern de 24 de juliol de 2000.»
La ponència recomana l’adopció de l’esmena.

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

DISPOSICIONS FINALS
TEXT PRESENTAT
«Disposició final primera

ARTICLE 6
TEXT PRESENTAT
«ARTICLE 6
Els llocs de treball, llevat que siguin de doble grup, es
reclassificaran en llocs d’administratiu i conservaran el
mateix nivell de destinació, i, en conseqüència, s’amortitzaran les places del cos auxiliar administratiu. En el
cas que no hi hagi nivell equivalent en el cos administratiu, se’ls atribuirà el nivell inferior d’aquest.»
ESMENES PRESENTADES

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les
normes de caràcter general necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.
Disposició final segona
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
ESMENES PRESENTADES
PRIMERA

No hi ha presentada cap esmena

15
ARTICLE 7
TEXT PRESENTAT
«Article 7
Els funcionaris afectats per aquesta promoció conservaran, en qualsevol cas, el grau personal que tinguin
consolidat, d’acord amb l’establert a l’article 60 del
Decret legislatiu 1/1997.»
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
3.01.01.
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ESMENA NÚM. 15
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (4)

«…aquesta Llei.
S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè aprovi
la nova relació de llocs de treball que se’n derivi com
a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Llei.»
La ponència recomana l’adopció de l’esmena.

SEGONA
No hi ha presentada cap esmena.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TEXT PRESENTAT
«El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 24
de juliol de 2000, va aprovar l’Acord general sobre
condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 12 de juliol de
2000, publicat posteriorment al Diari Oficial de la Generalitat mitjançant Resolució de 5 de setembre de
2000. Aquest acord preveu en el seu punt 6.6.2, que
durant la vigència del mateix s’estudiaran els mecanismes i instruments o es proposaran les modificacions
legislatives adients perquè es pugui produir una promoció interna del cos d’auxiliar d’administració al cos
administratiu de 300 places en la mateixa plaça ocupada, sempre que el funcionari compleixi els requisits
adients.
Per tal de possibilitar aquest torn especial de promoció
interna, es fa necessària la promulgació d’una Llei que,
d’una banda, permeti que el 100% de les 300 places
pactades siguin incloses en els processos selectius previstos en aquesta al torn de promoció interna i, de l’altra, no faci necessària la modificació del procediment
general de promoció interna establert al Text refós de la
Funció Pública i la normativa de desenvolupament, que
es manté per als altres processos selectius que es puguin convocar, simultània o posteriorment, no previstos expressament en aquesta Llei.»
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

TÍTOL
TEXT PRESENTAT
«Projecte de llei sobre un torn especial de promoció
interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu»

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 12/1993, del 4 de novembre, de
creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, i
de la Llei 4/1996, del 2 d’abril, de reforma de la Llei 12/1993
Tram. 202-00099/06

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local

A LA MESA DE LA COMISSIÓ
La Ponència de la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local, nomenada el
dia 11 de desembre de 2001 i formada pels diputats i
diputades Marià Curto i Forés, Josep Maria Simó i
Huguet, Josep Curto i Casadó, Ernest Benach i Pascual
i Dolors Comas d’Argemir i Cendra, s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 9, 17 i 18 d’abril. Ha assessorat la ponència Ismael E. Pitarch, lletrat de la Comissió, i l’ha assistida materialment Eduard Principal,
gestor parlamentari. A la vista de la Proposició de llei
de modificació de la Llei 12/1993, del 4 de novembre,
de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre i de la Llei 4/1996, del 2 d’abril,
de reforma de la Llei 12/1993 i de les esmenes presentades, la ponència proposa l’Informe següent als efectes del que disposa l’article 97.1 del Reglament del
Parlament.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 12/1993,
DEL 4 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE L’INSTITUT PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L’EBRE I DE
LA LLEI 4/1996, DEL 2 D’ABRIL, DE REFORMA DE LA LLEI
12/1993

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2002
M. Eugènia Cuenca i Valero, Josep Maria Rañé i Blasco, Daniel Sirera i Bellés, Joan Ridao i Martín, Rafel
Ribó i Massó

TRAM. 202-00099/06
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 1.2
TEXT PRESENTAT
1.2. L’Institut és adscrit al Departament de Presidència, i es regeix per aquesta Llei, per les normes que es
dictin en desplegament d’aquesta, per la Legislació
vigent sobre entitats autònomes que li sigui aplicable,
i subsidiàriament, per les normes generals de dret administratiu.
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa
«Article 1. Primera modificació de l’apartat 2 de l’article 1
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Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 12/
1993, que queda redactat de la manera següent:
Article 1.2... »

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació, per tal de mantenir el text
vigent
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1.2 L’Institut és adscrit al departament que determini
el Govern de la Generalitat i es regeix per aquesta llei,
per les normes que la despleguin i per la legislació
general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable,
i subsidiàriament, per les normes generals de dret administratiu.»
La ponència recomana l’adopció d’aquesta esmena, en
conseqüència es manté la redacció de la Llei en vigor.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4
TEXT PRESENTAT
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre està integrat pels òrgans següents:
a) el Consell Rector.

ent; un del Departament d’Economia i Finances; un
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el
Delegat Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre.
e) Un representant de cadascun dels consells comarcals de les terres de l’Ebre, a raó d’un pel Baix Ebre,
un pel Montsià, un per la Terra Alta i un per la Ribera
d’Ebre, escollits pel ple del consell comarcal.
f) Quatre representants de la Diputació de Tarragona
escollits pel ple de la Diputació.
g) Un representant per cadascun dels diferents grups
amb representació parlamentària.
2. Els membres que integren el Consell Rector són nomenats pel president de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.
3. El president de l’Institut és nomenat pel president de
la Generalitat.
4. El vice-president de l’Institut substituirà al president
en casos de vacant, absència o malaltia, i exercirà les
funcions que aquest li delegui de forma expressa.
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa
«Article 3. Segona modificació de l’article 5

b) el president.

Es modifica l’article 5 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:

c) el director.

Article 5... »

d) el Consell Assessor.
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa
«Article 2. Primera modificació l’article 4
Es modifica l’article 4 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:
Article 4... »

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5
TEXT PRESENTAT
1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de
govern de l’Institut. Són membres d’aquest òrgan els
següents:
a) El president, que serà el conseller de Presidència de
la Generalitat.
b) El vice-president, escollit pel Consell Rector entre
els presidents dels consells comarcals.
c) El director, que en farà de secretari, amb veu però
sense vot.
d) Sis representants de l’Administració de la Generalitat
a raó de: un del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques; un del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme; un del Departament de Medi Ambi-

3.01.02.
3.TRAMITACIONS EN CURS

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (1)

«1. El Consell Rector és l’òrgan superior de govern de
l’Institut. En són membres:
a) El president, que ha de ser el conseller de Presidència de la Generalitat.
b) El vice-president, escollit pel Consell Rector d’entre
els representants dels Consells Comarcals.
c) El director, que actua de secretari.
d) Sis representants de l’Administració de la Generalitat dels següents departaments ubicats a les terres de
l’Ebre a raó de: un del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, un del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, un del Departament de Medi
Ambient, un del Departament d’Economia i Finances,
un del Departament d’Agricultura, Ramaderia; i Pesca
i el Delegat Territorial del Govern a les terres de l’Ebre.
e) Vuit representants de les administracions locals de
les quatre comarques de l’Ebre, dos per comarca, a
proposta dels consells comarcals respectius. Caldrà
que a cada comarca aquests dos membres siguin representatius de dos partits o coalicions diferents.
f) Dos representants de la Diputació de Tarragona, escollits pel ple de la Diputació, en representació de les
dues forces majoritàries.
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g) Un representant per cadascun dels diferents grups
amb representació parlamentària.
2. La composició del Consell Rector ha de garantir la
representació dels partits o de les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya, en una proporció similar a l’obtinguda en les darreres eleccions al
mateix.
3. Els membres que integren el Consell Rector són nomenats pel president de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.
4. El vice-president de l’Institut substituirà al president
en casos de vacant, absència o malaltia, i exercirà les
funcions que aquest li delegui de forma expressa.»

LLETRA F)

5

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(2)

«f) Un representant de la Diputació de Tarragona escollit pel ple de la Diputació.»
– La ponència recomana l’adopció del següent text
transaccional;
1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de
govern de l’Institut. Són membres d’aquest òrgan els
següents:
a) El president, que es un conseller de la Generalitat.

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de
govern de l’Institut. Són membres d’aquest òrgan els
següents:
a) El president, que serà un conseller de la Generalitat.
b) El vice-president, que serà un dels representants de
les administracions locals.
c) El director, que actua de secretari.
d) Vuit representants designats per l’Administració de
la Generalitat, vinculats per l’activitat als diferents
Delegacions del Govern existents a les terres de l’Ebre.
e) Vuit representants de les administracions locals de
les quatre comarques de l’Ebre, dos per comarca, a
proposta dels consells comarcals respectius.
f) Un representant per cadascun dels diferents grups
amb representació al Parlament de Catalunya.

b) El vice-president primer escollit pel Consell Rector
d’entre els representants dels Consells Comarcals.
c) El vice-president segon, designat pel president d’entre els representants de la Generalitat.
d) El director que actua de secretari amb veu però sense vot.
e) Un representant de cada grup parlamentari al Parlament
f) Set representants de l’Administració de la Generalitat a raó de:
1 del Departament de Medi Ambient
1 del Departament d’Economia i Finances
1 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
1 del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
1 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
1 del Departament d’Universitats i Recerca

2. Els membres que integren el Consell Rector són nomenats pel president de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

El Delegat Territorial de les Terres de l’Ebre

3. El vice-president de l’Institut substituirà al president
en casos de vacant, absència o malaltia, i exercirà les
funcions que aquest li delegui de forma expressa.»

h) Un representant de cada grup polític a la Diputació
de Tarragona

ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

2. Els membres del Consell Rector són nomenats pel
president de l’Institut, a proposta de cadascuna de les
representacions respectives.

4

«... escollit pel Consell Rector entre els presidents dels
consells comarcals.»

g) Vuit representants dels consells comarcals, dos per
comarca

i) Dos representants de la societat civil, proposats pel
Consell Assessor, d’entre els membres que la hi representen.

3. El vice-president primer de l’Institut substitueix al
president en casos de vacant, absència o malaltia, i
exercirà les funcions que aquest li delegui de forma
expressa i es el seu representant permanent en l’activitat ordinària de l’Institut.
4. El vice-president segon de l’Institut substitueix el
president en cas de vacant, absència o malaltia quan
no pugui fer-ho el vice-president primer, exerceix les
funcions que aquell li delegui i es el coordinador de la
participació de la Generalitat en els projectes i actuacions de l’Institut. »
3.01.02.
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El ponent del grup G. P. Socialistes-Ciutadans pel
Canvi manté, per tal de trobar una nova transacció, les
següents esmenes:
article 5.1(...)
g): Vuit representants de les administracions locals de
les quatre comarques de l’Ebre, dos per comarca, a
proposta dels consells comarcals respectius. Caldrà
que a cada comarca aquests dos membres siguin representatius de dos partits o coalicions diferents.
(....)
5. La composició del Consell Rector ha de garantir la
representació dels partits o de les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya, en una proporció similar a l’obtinguda en les darreres eleccions al
mateix.

2. Correspon al director les funcions següents:
a) Exercir la direcció del Institut, d’acord amb les directrius del president i del Consell Rector.
b) Executar els acords del Consell Rector.
c) Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell Rector i al Consell Assessor i actuar com a secretari de les reunions que aquests òrgans celebrin, i estendre les actes de les reunions efectuades.
d) Gestionar, en nom de l’Institut, els contractes derivats de les activitats d’aquest, dins les limitacions establertes en la legislació vigent sobre contractes de les
administracions públiques.
e) Exercir la direcció del personal laboral i funcionari
de l’Institut.

Modificació de l’article 6.1.b

f) Ordenar les despeses i els pagaments d’acord amb la
legislació pressupostària.

TEXT PRESENTAT

g) Qualsevol altra funció que expressament li encomani
el Consell Rector i el president.

1. Són funcions del Consell Rector:
b) L’elaboració i l’aprovació del pla plurianual d’actuacions de l’Institut […]

ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa
«Article 5. Primera modificació de l’article 8

ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa

Es modifica l’article 8 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 4. Primera modificació de l’article 6

Article 8... »

Es modifica la lletra b de l’article 6 de la Llei 12/1993,
que queda redactada de la manera següent:
Article 6.1.b... »

7
6

ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«1. Són funcions del Consell Rector:
b) L’elaboració i aprovació del Pla anual d’actuacions
de l’Institut i dels projectes específics que en cada
moment s’acordi d’engegar. Quan es consideri necessari, es podran elaborar i aprovar Plans plurianuals
d’actuacions que orientin la planificació anual de les
activitats de l’Institut.»

ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«1. El director de l’Institut és nomenat pel president, a
proposta del Consell Rector.
2. Correspon al director les funcions següents:
a) Exercir la direcció de l’Institut, d’acord amb les directrius del president i del Consell Rector.
b) Executar els acords que prengui el Consell Rector.
c) Actuar de secretari del Consell Rector i del Consell
Assessor de l’Institut, funció que podrà delegar expressament en una altra persona al servei de l’Institut.

– La ponència recomana l’adopció del següent text
transaccional:

d) Gestionar, en nom de l’Institut, els contractes derivats de les activitats d’aquest dins les limitacions establertes per la legislació vigent.

«e bis) El seguiment del Pla Territorial Parcial de les
Terres de l’Ebre.»

e) Exercir la direcció del personal de l’Institut.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8
TEXT PRESENTAT

g) Qualsevol altra funció que li encomani el Consell
Rector.»

1. El director de l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre és nomenat pel Consell Rector, a proposta del president de l’Institut.

3.01.02.
3.TRAMITACIONS EN CURS

f) Ordenar les despeses i els pagaments, d’acord amb
la legislació vigent.
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LLETRA B)

ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa

8

ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(3)

«b) Executar els acords del Consell Rector i del Consell Permanent.»

«Article 6. Primera modificació de l’article 9
Es modifiquen els apartat 2 i 3 de l’article 9 de la Llei
12/1993, que queden redactats de la manera següent:
Article 9.2... »

– El ponent del G. P. d’ERC anuncia la retirada de l’esmena.
– La ponència recomana l’adopció de les esmenes corresponents als apartats 1 i 2 f del G. P. de CiU
– El ponent del G. P. de CiU anuncia la retirada de les
esmenes corresponents al apartat 2, lletres c i g

9

ESMENA NÚM. 9
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi (2)

«2. Són membres del Consell Assessor:
a) El president de l’Institut.
b) El director de l’Institut, que actua com a secretari.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.2 I 9.3
TEXT PRESENTAT
2. Són membres del Consell Assessor:
a) El president de l’Institut.
b) El director, que actua com a secretari, o la persona
al servei de l’Institut en qui delegui expressament.
c) Quatre representants de l’Administració de la Generalitat vinculats per llur activitat a les comarques de
l’Ebre, i que són: el Delegat Territorial del Govern a
les Terres de l’Ebre, i els delegats territorials dels Departaments de Política Territorial i Obres Públiques,
Medi Ambient i Agricultura, Ramaderia i Pesca.
d) Quatre representants de les comarques de les terres
de l’Ebre, un per cadascuna d’elles.
e) Quatre representants de la Diputació Provincial de
Tarragona.
f) Dos representants de l’Administració General de
l’Estat.
g) Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.

c) Sis representants de l’Administració de la Generalitat, vinculats per llur activitat a les comarques de
l’Ebre.
d) Vuit representants de les administracions locals de
les quatre comarques de l’Ebre, dos per comarca, a
proposta dels consells comarcals respectius. Caldrà
que a cada comarca aquests dos membres siguin representatius de dos partits o coalicions diferents.
e) Dos membres de la Diputació de Tarragona, en representació de les dues forces majoritàries.
f) Dos representants de l’Administració General de
l’Estat.
g) Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre, un per comarca.
h) Quatre representants de les organitzacions sindicals
de les comarques de l’Ebre, un per comarca.
i) Vuit representants, dos per comarca, d’entitats de les
comarques de l’Ebre la finalitat de les quals sigui de
contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.»

h) Quatre representants de les organitzacions sindicals
de les comarques de l’Ebre.
i) Quatre representants de la Universitat «Rovira i
Virgili» de Tarragona, de reconegut prestigi en el seu
camp professional que estiguin vinculats a les terres de
l’Ebre.

10

ESMENA NÚM. 10
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (5)

«2. Són membres del Consell Assessor:

j) Quatre representants de les Cambres de Comerç,
Indústria i Navegació de les comarques de l’Ebre.

a) El president de l’Institut.

3. Els vocals que integren el Consell Assessor són nomenats pel president de l’Institut, a proposta de les respectives representacions, d’acord amb els criteris i amb
la durada establerts en el reglament de règim interior.

c) Vuit representants de l’Administració de la Generalitat, vinculats per llur activitat a les diferents delegacions del Govern existents a les terres de l’Ebre.

b) El director de actua de secretari.

d) Vuit representants de les administracions locals de
les quatre comarques de l’Ebre, dos per comarca, a
proposta dels consells comarcals respectius.
e) Dos representants de l’Administració General de
l’Estat.
f) Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.
3.01.02.
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g) Quatre representants de les organitzacions sindicals
de les comarques de l’Ebre.

f) Dos representants de l’Administració General de l’Estat.

h) Quatre representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

g) Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.

i) Un representant per cada una de les universitats que
tinguin centres universitaris ubicats a les terres de
l’Ebre, de reconegut prestigi en el seu camp professional, i que llurs activitats les desenvolupin en aquest
territori.

h) Quatre representants de les organitzacions sindicals
de les comarques de l’Ebre.

j) Quatre representants d’entitats de les comarques de
l’Ebre, un per comarca, la finalitat de les quals sigui de
contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.
3. Els vocals que integren el Consell Assessor són nomenats pel president de l’Institut, a proposta de les respectives representacions, d’acord amb els criteris i amb
la durada establerts en el reglament de règim interior.»

LLETRA E)

11

ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(4)

«Quatre representants de la Diputació Provincial de
Tarragona, en representació
dels grups polítics de la Diputació.»

i) Quatre representants de les universitats ubicades a
les comarques de l’Ebre.
j) Quatre representants de les cambres de comerç de les
Terres de l’Ebre.
k) Quatre representants, un per comarca, de les entitats
de les comarques de l’Ebre, la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el
desenvolupament integral de la zona.
3. Els vocals que integren el Consell Assessor són membres nomenats pel president de l’Institut, a proposta de
les respectives representacions, d’acord amb els criteris i amb la durada establerts en el reglament de règim
interior.
4. En el marc del Consell Assessor, es podran crear
comissions de treball sectorials, d’acord amb el reglament de règim interior de l’Institut, especialment la
Comissió Socioeconòmica, que tindria com a funció
principal el debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les Terres
de l’Ebre.»

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9 BIS B
TEXT PRESENTAT

LLETRA F)

12

Són funcions del Consell Assessor:
ESMENA NÚM. 12
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(5)

Supressió de la lletra f)

b) … i informar preceptivament del pla plurianual
d’actuacions.
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa
«Article 7. Primera modificació de l’article 9 bis

– La ponència recomana l’adopció del següent text
transaccional:

Es modifica la lletra b de l’article 9 bis de la Llei 12/
1993, que queda redactat de la manera següent:

«2. Són membres del Consell Assessor:

Article 9 bis b... »

a) El president i els vicepresidents de l’Institut.
b) El director de l’Institut, que actua com a secretari,
o la persona al servei de l’Institut en qui delegui expressament.
c) Set representants de l’Administració de la Generalitat
amb activitats vinculades a les Terres de l’Ebre, un dels
quals serà el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.
d) Quatre representants dels consells comarcals, un per
cadascun d’ells.
d’) Quatre representants de les administracions locals
de les comarques de l’Ebre a proposta de les entitats
municipalistes.
e) Un representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.
3.01.02.
3.TRAMITACIONS EN CURS

13

ESMENA NÚM. 13
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«Són funcions del Consell Assessor:
b).... i dels plans plurianuals que puguin orientar la
planificació anual de les activitats de l’Institut.»
– La ponència recomana l’adopció del següent text
transaccional:
«b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel
Consell Rector i informar, preceptivament, del pla plurianual d’actuacions.»
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DISPOSICIÓ FINAL
De tècnica legislativa, per a garantir la seguretat jurídica:
«El Govern, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta llei, ha de promulgar
un decret legislatiu intitulat «... Text refós de la llei de
l’ Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre», en el que refongui el text d’aquesta Llei amb
les lleis 12/1993 i 4/1996. Així mateix, el Govern ha
d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne la redacció,
l’ordenació, la numeració i les remissions internes,
d’acord amb les directrius de la Norma sobre elaboració de les normes, del Govern de la Generalitat. »

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TEXT PRESENTAT
La Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre configura l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre (IDCE) com un organisme
autònom de caràcter administratiu de la Generalitat
(article 1). I en conseqüència amb aquesta forma jurídica, els articles 4, 5, 8 i 9 regulen la seva organització
administrativa tot instituint un Consell Rector, un Consell Assessor i un director.
El nexe del director de l’Institut amb l’Administració
de la Generalitat és absolut, atès que el director es designat pel Govern a proposta del president de l’Institut,
que és en tot cas un conseller. Per la seva part, els membres que integren el Consell Rector, que es configura
com a òrgan superior de govern de l’Institut, tenen una
procedència majoritàriament de la Generalitat, atès que
el president ha d’ésser un conseller del Govern, vuit
representants són designats per la pròpia Administració
de la Generalitat sense especificar-se a quins departaments representen, i el propi director, que actua com a
secretari, es designat pel mateix Govern. I finalment,
pel que respecte al Consell Assessor, configurat com
òrgan consultiu de l’Institut, malgrat que la Llei 4/
1996, del 2 d’abril, de reforma de la Llei 12/1993, va
dotar-lo d’una composició més plural i representativa
de les comarques de l’Ebre que la que s’havia previst
inicialment a la Llei 12/1993, el cert es que es troben a
faltar representants d’institucions prestigioses, arrelades i de gran projecció social i econòmica, com puguin
ser les Universitats o les Cambres de Comerç, Indústria
i Navegació, i institucions polítiques i administratives
com les Diputacions.
La finalitat essencial d’aquesta modificació rau en la
necessària adaptació de la composició dels diferents
òrgans que formen l’IDCE, dotar de major presència a
altres entitats, corporacions i associacions vinculades a
les comarques de l’Ebre i regular la presència de les
diferents formacions polítiques amb representació parlamentària en els òrgans de govern per tal de garantir la
pluralitat en la direcció. I tot això amb la finalitat de
que l’Institut respongui de la manera més efectiva,
pràctica, àgil i directe possible a les finalitats per les
quals va ser creat, i que es recullen a l’article 3 de la Llei
12/1993, segons la modificació feta per la Llei 4/1996.

A més a més de les deficiències estructurals en la composició dels diferents òrgans que formen l’IDCE que
s’exposen en els apartats anteriors, es creu convenient
la incorporació d’un representant de l’Estat al Consell
Assessor, atesa la repercussió que moltes decisions preses per l’Estat poden tenir en la vida social i econòmica de les comarques de l’Ebre. Per això, seria del tot
convenient incorporar un representant de l’Administració General de l’Estat a les reunions de l’òrgan assessor de l’Institut, per tal de garantir la veu d’aquella
administració en les decisions que es prenen des de
Catalunya i que afecten a les nostres comarques, com
per tenir un fil de contacte directe amb l’administració
de l’Estat en les decisions preses per aquesta que afecten a les terres de l’Ebre.
I en relació a la previsió de vigència dels plans d’actuació, que actualment està prevista amb caràcter anual,
es considera del tot necessari ampliar la durada dels
plans més enllà de l’any, i per això es creu necessari
convertir-los en plans plurianuals, amb la finalitat de
garantir la continuïtat de les inversions projectades a les
comarques de l’Ebre i donar més efectivitat en el temps
als diferents programes que puguin aprovar-se.
Per aquestes raons, el Grup Popular al Parlament de
Catalunya presenta la següent proposició de llei, de
modificació de les Lleis 12/1993 i 4/1996 de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre:
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa:
1.- Adequar-la a les esmenes recomanades per la ponència
2.- Substituir l’últim paràgraf del preàmbul pel text
següent:
Finalment, en favor de la seguretat jurídica i atesa la
rellevància econòmica i social de la norma per a les
terres de l’Ebre, s’encomana al govern que refongui les
normes amb rang legal que regulen l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

TÍTOL
TEXT PRESENTAT
Proposició de llei de modificació de la Llei 12/1993,
del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i de la Llei
4/1996, del 2 d’abril, de reforma de la Llei 12/1993
ESMENES PRESENTADES
De tècnica legislativa.
«Proposició de llei de segona modificació de la Llei 12/
1993, del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2002
Marià Curto i Forés, Josep Maria Simó i Huguet, Josep
Curto i Casadó, Ernest Benach i Pascual, Dolors Comas
d’Argemir i Cendra
3.01.02.
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PREDICTAMEN
Considerades i ponderades curosament la Proposició de
llei, les esmenes presentades pels grups parlamentaris,
les observacions tècniques formulades pels serveis jurídics i d’assessorament lingüístic, la Ponència, d’acord
amb les recomanacions que fa, proposa a la Comissió
que, per a un debat i una votació més ordenats i entenedors, estableixi el seu Dictamen des de la proposta
següent:
[les esmenes recomanades i les transaccionades s’incorporen en cursiva.]

PROPOSICIÓ DE LLEI DE SEGONA MODIFICACIÓ DE LA LLEI
12/1993, DEL 4 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE L’INSTITUT
PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE
L’EBRE
La Llei 12/1993 configura l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDCE) com un
organisme autònom de caràcter administratiu de la
Generalitat (article 1). D’acord amb aquesta forma jurídica, els articles 4, 5, 8 i 9 de la dita Llei en regulen
l’organització administrativa tot instituint-ne el Consell
Rector, el Consell Assessor i el director.
La vinculació de l’Institut amb l’Administració de la
Generalitat és molt clara, per bé que no absoluta: el
president o presidenta de l’Institut és un conseller o
consellera de la Generalitat, el director o directora és
designat pel president o presidenta, a proposta del
Consell Rector. El Consell Rector es configura com a
òrgan superior de govern de l’Institut; d’entre els membres que l’integren, set provenen de la Generalitat i són
designats per la mateixa Administració; s’hi incorporen també representants polítics d’altres institucions i
de la societat civil, per a garantir-ne la pluralitat i la
representativitat sense sacrificar-ne l’eficàcia. Respecte al Consell Assessor, configurat com a òrgan consultiu de l’Institut, malgrat que la Llei 4/1996, del 2
d’abril, de reforma de la Llei 12/1993, va dotar-lo
d’una composició més plural i representativa de les
comarques de l’Ebre que l’establerta inicialment per la
Llei 12/1993, encara es troben a faltar representants
d’institucions prestigioses, arrelades i de gran projecció social i econòmica, com poden ésser les universitats
o les cambres de comerç, indústria i navegació, i d’institucions polítiques i administratives com les diputacions.
La finalitat essencial d’aquesta modificació és adaptar
la composició dels diferents òrgans que formen
l’IDCE, per a oferir més presència a totes les entitats,
les corporacions i les associacions vinculades a les
comarques de l’Ebre i regular la presència de les diferents formacions polítiques amb representació al Parlament i altres institucions en els òrgans de govern, per
a garantir la pluralitat en la direcció i en l’assessorament. L’objectiu, doncs, d’aquesta modificació és que
l’Institut respongui de la manera més efectiva, pràctica, àgil i directa possible a les finalitats per a les quals
fou creat, i que recull l’article 3 de la Llei 12/1993,
segons la modificació feta per la Llei 4/1996.
3.01.02.
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A més de la correcció de les deficiències estructurals en
la composició dels diferents òrgans que formen
l’IDCE, ja esmentades, es veu convenient la incorporació d’un representant de l’Estat al Consell Assessor,
atesa la repercussió que moltes decisions de l’Estat
poden tenir en la vida social i econòmica de les comarques de l’Ebre. L’assistència d’un representant de
l’Administració de l’Estat a les reunions del Consell Assessor de l’Institut pot fer sentir la veu de la dita Administració en les decisions que es prenen des de Catalunya i donar fil directe a l’Administració de l’Estat
en les decisions de les dues administracions que afecten les terres de l’Ebre.
Respecte a la vigència dels plans d’actuació, que actualment és establerta amb caràcter anual, es considera
necessari ampliar-ne la durada més enllà de l’any, per
això és convenient de convertir-los en plans plurianuals, amb la finalitat de garantir la continuïtat de les inversions projectades a les comarques de l’Ebre i donar
més efectivitat en el temps als diferents programes que
puguin aprovar-se.
Finalment, en favor de la seguretat jurídica i atesa la
rellevància econòmica i social de la norma per a les
terres de l’Ebre, s’encomana al Govern que refongui
les normes amb rang de llei que regulen l’Institut per
al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
Article 1. Primera modificació de l’article 4.
Es modifica l’article 4 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 4
»L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre és integrat pels òrgans següents:
»a) El Consell Rector.
»b) El president o presidenta.
»c) El director o directora.
»d) El Consell Assessor.»
Article 2. Segona modificació de l’article 5.
Es modifica l’article 5 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:
«Article 5
»1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de
govern de l’Institut. Són membres d’aquest òrgan:
»a) El president o presidenta, que és un conseller o
consellera de la Generalitat.
»b) El vicepresident o vicepresidenta primer escollit
pel Consell Rector d’entre els representants dels consells comarcals.
»c) El vicepresident o vicepresidenta segon, designat
pel president o presidenta d’entre els representants de
la Generalitat.
»d) El director o directora que actua de secretari amb
veu però sense vot.
»e) Un representant de cada grup parlamentari.
»f) Set representants de l’Administració de la Generalitat a raó de:
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»–Un del Departament de Medi Ambient
»–Un del Departament d’Economia i Finances

tari de les reunions que tinguin aquests òrgans, i estendre les actes de les reunions efectuades.

»–Un del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme

»d) Gestionar, en nom de l’Institut, els contractes derivats de les activitats d’aquest, dins les limitacions establertes per la legislació vigent sobre contractes de les
administracions públiques.

»–Un del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques

»e) Exercir la direcció del personal laboral i funcionari
de l’Institut.

»–Un del Departament d’Universitats i Recerca

»f) Ordenar les despeses i els pagaments d’acord amb
la legislació vigent.

»–Un del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca

»–El delegat o delegada territorial del Govern de la
Generalitat a les Terres de l’Ebre.
»g) Un representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.
»h) Vuit representants dels consells comarcals, dos per
comarca.
»i) Dos representants de la societat civil, proposats pel
Consell Assessor d’entre els membres que la representen.
»2. Els membres del Consell Rector són nomenats pel
president o presidenta de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.
»3. El vicepresident o vicepresidenta primer de l’Institut substitueix el president o presidenta en casos de
vacant, absència o malaltia, i exerceix les funcions que
aquest li delegui de manera expressa i és el seu representant permanent en l’activitat ordinària de l’Institut.
»4. El vicepresident o vicepresidenta segon de l’Institut substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia quan no pugui fer-ho el vicepresident o vicepresidenta primer, exerceix les funcions
que el president o presidenta li delegui i és el coordinador pel que fa a la participació de la Generalitat en els
projectes i les actuacions de l’Institut. »
Article 3. Primera modificació de l’article 6.
1. Es modifica la lletra b de l’article 6 de la Llei 12/
1993, que queda redactada de la manera següent:

»g) Qualsevol altra funció que expressament li encomanin el Consell Rector i el president o presidenta.»
Article 5. Primera modificació de l’article 9.
1. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 9 de la Llei
12/1993, que queden redactats de la manera següent:
»2. Són membres del Consell Assessor:
»a) El president o presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes de l’Institut.
»b) El director o directora de l’Institut, que actua com
a secretari, o la persona al servei de l’Institut en qui
delegui expressament.
»c) Set representants de l’Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de
l’Ebre, un dels quals és el delegat o delegada territorial
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.
»d) Un representant de cada grup polític a la Diputació de Tarragona.
»e) Quatre representants dels consells comarcals, un
per cadascun.
»f) Quatre representants de les administracions locals
de les comarques de l’Ebre, proposats per les entitats
municipalistes.
»g)Dos representants de l’Administració de l’Estat.

«b) L’elaboració i l’aprovació del pla plurianual d’actuacions de l’Institut […].»

»h) Quatre representants de les universitats situades a
les comarques de l’Ebre.

2. S’afegeix una lletra e bis a l’article 6 de la Llei 12/
1993, amb el text següent:

»i) Quatre representants de les organitzacions sindicals
de les comarques de l’Ebre.

«e bis) El seguiment del Pla territorial parcial de les
Terres de l’Ebre.»

»j)Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.

Article 4. Primera modificació de l’article 8.

»k) Quatre representants de les cambres de comerç de
les comarques de l’Ebre.

Es modifica l’article 8 de la Llei 12/1993, que queda
redactat de la manera següent:
»Article 8
»1. El director o directora de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és nomenat pel
president o presidenta, a proposta del Consell Rector.
»2. Corresponen al director o directora les funcions
següents:
»a) Exercir la direcció del Institut, d’acord amb les directrius del president o presidenta i del Consell Rector.

»l) Quatre representants, un per comarca, de les entitats
de les comarques de l’Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.
»3. Els vocals que integren el Consell Assessor són
membres nomenats pel president o presidenta de l’Institut, a proposta de les representacions respectives,
d’acord amb els criteris i amb la durada establerts pel
Reglament de règim interior. »

»b) Executar els acords del Consell Rector.

2. S’afegeix un apartat 4 a l’article 9 de la Llei 12/
1993, amb el text següent:

»c) Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell Rector i al Consell Assessor i actuar com a secre-

«4. En el marc del Consell Assessor, es poden crear
comissions de treball sectorials, d’acord amb el Regla3.01.02.
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ment de règim interior de l’Institut. Així mateix, es pot
crear una comissió socioeconòmica que tingui com a
funció principal el debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les
comarques de l’Ebre.»
Article 6. Primera modificació de l’article 9
Es modifica la lletra b de l’article 9 bis de la Llei 12/
1993, que queda redactada de la manera següent:
«b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel
Consell Rector i informar, preceptivament, del pla plurianual d’actuacions.»

3.01.02.
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DISPOSICIÓ FINAL
El Govern, en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta Llei, ha de promulgar un
decret legislatiu intitulat «Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre», que refongui el text d’aquesta Llei amb el de
les lleis 12/1993 i 4/1996. Així mateix, el Govern ha
d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l’ordenació, la numeració i les remissions internes,
d’acord amb les directrius de la Norma sobre elaboració de les normes, del Govern de la Generalitat. »

