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Fitxa SIGOV

Data de la sessió

Govern Consell Tècnic Apartat

Tipus 

Memòria preliminar (avantprojectes de llei) Comunicació consulta pública prèvia (projectes de decret i de decret legislatiu)

Identificació de la iniciativa

Codi SIGOV

Títol de la iniciativa

COMUNICACIÓ AL GOVERN SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ D'UN 
PROJECTE DE DECRET DE POTENCIAL VÍTÍCOLA I REGISTRE VITIVINÍCOLA DE 
CATALUNYA
Previst al Pla de Govern Sí No Previst al Pla normatiu Sí No

Fet rellevant* Sí No Fet noticiable Sí No

* Fet no recurrent, nou

Departaments que hi intervenen

Departament impulsor

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Altres departaments

Organismes participants

Informació bàsica

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

Aprovar un Decret que desenvolupi la la Llei 2/2020 de la vitivinicultura, en relació al potencial 
vitícola i la verema, atès que actualment no es desenvolupa normativament a cap altre lloc. 
 
 

Objectius de la iniciativa

Aquesta iniciativa  té per objectius: 
- Garantir de forma efectiva la traçabilitat dels productes vitivinícoles i la seguretat alimentària, a 
totes les baules del sector vitivinícola català. 
- Millorar la seguretat jurídica tant en l’exercici de les funcions públiques en el sector vitivinícola 
com dels operadors jurídics i econòmics que han de donar compliment a la normativa vinculada 
amb aquest sector. 
- Perfeccionar les eines de gestió i planificació pública del sector vitivinícola.  
 

Referències, si escau, al Pla normatiu o al Pla de Govern 
  
Indiqueu si es tracta d'una actuació ja prevista al Pla normatiu i al Pla de Govern

Aquesta iniciativa es podria emmarcar dins els eixos número 3 : Per un País basat en una 
economia del coneixement, digital i emprenedora. i 4 : Per un país verd, equilibrat i connectat del 
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Pla de Govern de la XIV legislatura que té com a objectiu impulsar les transformacions 
democràtica, social, verda i feminista. Per altra part aquesta iniciativa està inclosa dins el Pla 
Normatiu del Departament d'Acció Climatica, Alimentació i Agenda Rural vigent. 

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat

Títol de la consulta

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de Potencial vitícola i Registre 
vitivinícola de Catalunya.
Període de consulta 

30 dies.
Objectius de la consulta (no més de 20 línies)

La consulta té per objecte traslladar al sector i als agents implicats la necessitat d'aplicar els 
aspectes de la tramitació electrònica al Registre vitivinícola de Catalunya i desplegar aspectes 
concrets de la Llei 2/2020 del 5 de març de la vitivinicultura. 
 
Es vol obtenir un model consensuat per tal que la normativa catalana s’adapti a les necessitats del 
sector convertint-se en un referent normatiu i permeti assolir els objectius marcats pel sector. 
 

Preguntes per centrar les aportacions

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisi de la necessitat d’aquest Decret i d’una posterior valoració, tot 
això s’ha d’entendre sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels 
aspectes plantejats al document de consulta, aquest Departament planteja les següents preguntes: 
• Quins objectius hauria d'assolir la proposta de Decret? 
 
• Considera que els objectius plantejats tenen en compte la problemàtica detectada pel sector?  
Quins objectius caldria incloure? 
 
• Considera que la regulació normativa pot ser una oportunitat per enfortir el sector vitivinícola 
català?  
 
• Considera que la normativa recull totes les necessitats detectades? 

Grups als quals s'adreça la consulta

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia considera que procedeix sotmetre a informació 
pública aquest projecte, convidant a la ciutadania en general, per a que pugui tenir l’oportunitat 
d’expressar tot el que consideri adient respecte a aquesta iniciativa. 
 
- Tipologia de ciutadans o entitats respecte als quals es considera que seria especialment 
important la seva contribució: 
• Col·legis professionals. 
• Entitats professionals agràries, federació de cooperatives agràries i associacions, agrupacions, 
entitats i col·lectius corresponents als diferents sectors productors agraris, que actualment ja 
formen part de les taules sectorials agràries d’acord amb el Decret 375/2000. 
 
- Persones o grups concrets que es preveu convidar de forma directa a participar: 
• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 
• Unió Pagesos (UP): e-mail: uniopagesos@uniopagesos.org 
• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC): e-mail: info@jarc.cat 
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• Federació de cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC): e-mail: fcac@fcac.coop 
• Asociación Agraria de Jóvenes agricultores (ASAJA-AEALL): e-mail: asajatar@teleline.es 
• Associació d’elaboradors de cava (AECAVA): e-mail: aecava@aecava.com 
• Associació vinícola Catalana: e-mail: info@avinicolacatalana.com 
• Institut Agrícola Català de Sant Isidre: e-mail: info@institutagricola.org 
• Associació de viticultors del Penedès (AVP): e-mail:  viticultors@viticultorspenedes.org 
• Corpinnat: e-mail: info@corpinnat.com  
• Denominacions d’origen vinícoles de Catalunya 
o DO Alella 
o DO Catalunya 
o DO Cava 
o DO Conca de Barberà 
o DO Costers del Segre 
o DO Empordà 
o DO Montsant 
o DO Penedès 
o DO Pla de Bages 
o DOQ Priorat 
o DO Tarragona 
o DO Terra Alta 
• Consell Català de la Producció de la Producció Ecològica (CCPAE) 
• Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) 
• Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs) 
• Institut Català d’Estudis Agraris (ICEA) 
• Universitats de Catalunya 
• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 
• Altres departaments de la generalitat:  
o Departament de Territori i Sostenibilitat 
o Departament d’Empresa i Coneixement 
o Institut Català de la vinya i el vi (INCAVI) 
o Agència Catalana de Consum 
o Agència de Residus de Catalunya 
o Associacions de consumidors del Departament d’Empresa i Coneixement: http://consum.gencat.
cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-
usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/ 

Altres formes de participació: qüestionaris o sessions de debat

No es realitzaran qüestionaris específics ni sessions participatives.

Documentació addicional

S'inclouran enllaços a la normativa esmentada tant al Fitxa com a la comunicació prèvia al Govern. 
https://www.boe.es/doue/2013/347/L00671-00854.pdf 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=869802 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=317310 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13864 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-14803 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8647 


