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DECRET 
474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de 
juny, d'ordenació vitivinícola. 
La Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, ha representat la creació d'un 
marc a Catalunya per al sector vitivinícola amb la finalitat de millorar la qualitat dels 
productes vínics i ordenar els instruments necessaris per assolir aquests objectius. 
No obstant això, aquesta norma legal va habilitar el govern per tal que desenvolupés 
certs aspectes que requerien un detall més profund i de contingut tècnic, ja que una 
llei, en ser de contingut més general i de creació del marc, no ho preveu tot i s'han 
tingut en compte en general els requisits i les normes que provenen de la normativa 
comunitària i en particular dels reglaments dictats per l'organització comuna del 
mercat del sector vitivinícola. 
En aquest sentit, calia regular aspectes com són els requisits dels diferents tipus de 
productes vínics, el procediment d'autorització de les diferents denominacions 
d'origen o d'altres tipus de denominació, els consells reguladors i les seves 
obligacions, o aspectes sobre la competència en inspecció, règim electoral i 
procediment sancionador dels diferents òrgans o ens que intervenen en el sector. 
El Decret s'estructura en un títol preliminar, quatre títols que se subdivideixen en 
diversos capítols, els quals alhora es divideixen en setanta-tres articles, una 
disposició addicional i tres disposicions transitòries. 
El títol preliminar delimita l'objecte del Decret, així com l'àmbit material i geogràfic per 
tal d'especificar a qui s'aplica l'àmbit de regulació de les diferents designacions i 
denominacions, en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix 
s'especifica el règim jurídic aplicable als productes vínics. 
El títol primer, dividit en quatre capítols, està dedicat a les denominacions i 
designacions de productes vínics, i al primer capítol s'estableix el procediment de 
sol licitud, els requisits perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
n'efectuï el reconeixement i l'autorització, sens perjudici de comunicar-ho als òrgans 
comunitaris competents. S'ha volgut, en tot cas, que en els requisits per a la 
sol licitud de reconeixement d'una denominació d'origen s'hi incloguin tots els 
elements que defineixen la zona geogràfica i la seva especificitat, pensant sempre 
en l'objectiu de qualitat dels vins. 
Així mateix, s'han establert per a aquestes denominacions d'origen regles clares en 
aspectes com són la coexistència en el territori de Catalunya de diferents 
denominacions d'origen i un sistema de control sobre els productes que poden anar 
a aquestes denominacions d'origen coexistents. Igualment s'ha regulat la possibilitat 
del reg de vinya en certes condicions. 
El capítol 2 d'aquest títol està dedicat a les denominacions d'origen qualificades, 
categoria destinada a uns vins amb uns nivells d'exigència superior a les 



denominacions d'origen, i es regulen aquests requisits perquè ho siguin, com el 
temps mínim anterior a la sol licitud que han d'estar com a denominació d'origen. 
El capítol 3 regula els vins de finca, novetat a la Llei 15/2002, i preveu uns vins, que 
dins d'una denominació d'origen, tinguin unes característiques determinades o 
especials. La finalitat d'aquests tipus de vins no és l'exigència de nivells més alts de 
qualitat sinó el reconeixement d'unes característiques. És per això que no són una 
altra denominació d'origen diferent sinó que s'integren a les denominacions d'origen 
existents. 
El capítol 4 regula els vins de la terra, denominació que es dóna a Catalunya als vins 
de taula amb una indicació geogràfica. Aquests vins han de procedir d'un territori 
vitícola amb unes condicions ambientals i de conreu determinades, i no formar part 
d'una denominació d'origen. Tot i ser un vi de taula calia establir els requisits per a 
les sol licituds i les característiques bàsiques per al seu reconeixement, així com 
certs aspectes tècnics que han de tenir aquesta categoria de vins. 
El títol segon, dividit en dos capítols, es dedica als consells reguladors de les 
denominacions d'origen en determinats aspectes que calia desenvolupar i completar 
de la llei 15/2002. Així, s'estableixen les obligacions d'aquests consells reguladors, 
tant pel que fa a les seves atribucions sobre el control dels inscrits en els seus 
registres, qualificacions dels vins objecte d'emparament a la denominació d'origen, 
com pel que fa a les obligacions de donar compte a l'Administració de les seves 
actuacions, que en alguns casos es tracta de potestats administratives. 
Igualment s'estableixen les causes d'incompliment d'aquestes obligacions i els 
efectes que suposen aquests incompliments, i també estableix el règim sobre el 
control que exerceix l'Administració sobre aquests consells reguladors de 
denominacions d'origen. 
Finalment en aquest capítol es regula el Registre de consells reguladors al qual han 
de constar-hi diferents dades sobre les seves actuacions, com a eina de 
coneixement públic de la situació de cadascun dels consells. 
Es regulen així mateix, en aquest títol, les qüestions sobre el règim electoral dels 
consells reguladors. La finalitat de la seva regulació ve donada pel fet que aquestes 
corporacions de dret públic tenen una base associativa de viticultors i vinicultors i cal 
que els òrgans de govern tinguin una composició representativa dels diferents 
sectors.  
S'han establert igualment tant les condicions per tenir el dret de sufragi com el règim 
sobre la manera de presentar candidatures i el procediment electoral d'escrutini. 
Igualment s'estableix l'Administració electoral en els diferents nivells, Junta Electoral 
de Catalunya, juntes electorals de cada denominació d'origen i meses electorals, a 
les quals hi són representades no únicament l'Administració sinó les diferents 
entitats o associacions representatives del sector. 
El títol tercer, dividit en dos capítols, està dedicat a resoldre i completar diferents 
qüestions competencials en matèria d'inspecció i de règim sancionador, i es delimita 
en cada cas la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
l'Institut Català de la Vinya i el Vi o els diferents consells reguladors. 
Finalment el títol quart desenvolupa l'estructura del Consell Assessor de l'INCAVI 
com a òrgan d'assessorament en matèria vitivinícola, al qual hi són representats 
diferents departaments de la Generalitat relacionats amb la matèria o amb la 
innovació i recerca, així com representants dels diferents operadors del sector o de 
les denominacions d'origen. 
D'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora; 
A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern, 
Decreto: 
TÍTOL preliminar 
Disposicions generals 
Article 1 
Objecte 
Aquest Decret té com a objecte el desenvolupament de la Llei 15/2002, de 27 de 
juny, d'ordenació vitivinícola, pel que fa a la regulació a Catalunya de les 
denominacions d'origen, les denominacions d'origen qualificades, els vins de finca, 



els vins de la terra, els consells reguladors de les denominacions d'origen, el seu 
règim electoral, així com les competències sobre inspecció i règim sancionador en 
matèria vitivinícola, i dels òrgans assessors de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. 
Article 2 
Àmbit material i geogràfic 
2.1  Aquest Decret serà d'aplicació als vins elaborats a Catalunya, així com a les 
designacions i les denominacions d'aquests productes. 
2.2  El règim de protecció i qualitat s'aplicarà a les designacions i les denominacions 
víniques, l'àmbit de les quals sigui competència de la Generalitat de Catalunya. 
TÍTOL 1 
Denominacions i designacions 
Capítol 1 
Vins amb denominacions d'origen 
Article 3 
Definició de denominació d'origen 
Als efectes d'aquest Decret, s'entén per denominació d'origen el nom que serveix per 
designar els vins originaris d'un àmbit territorial que coincideix, totalment o 
parcialment, amb Catalunya, la qualitat o les característiques dels quals 
s'aconsegueixen gràcies al medi geogràfic i al sistema de producció, amb els seus 
factors naturals i humans, la producció, l'elaboració i l'envelliment dels quals es duen 
a terme a la zona geogràfica delimitada que hagi estat objecte del reconeixement 
administratiu corresponent. 
Article 4 
Sol licitants 
Podran sol licitar el reconeixement d'una denominació d'origen totes les persones 
físiques o jurídiques, titulars de vinyes o cellers, o les agrupacions respectives, que 
compleixin els requisits de caràcter general que estableix aquest Decret. 
Article 5 
Requisits 
5.1  Per al reconeixement d'una denominació d'origen caldrà que els sol licitants 
acreditin, en la proposta de reglament que s'elevarà a l'Institut Català de la Vinya i el 
Vi (en endavant INCAVI), el compliment dels requisits fixats per les normatives 
vigents que els siguin d'aplicació. 
5.2  A la proposta de reglament han de constar, com a requisits imprescindibles per 
al reconeixement d'una denominació d'origen, la justificació del nom geogràfic i de la 
seva relació amb la zona geogràfica determinada, la delimitació de la zona de 
producció, les característiques del sòl i les condicions climatològiques, les varietats 
de vitis vinifera, els mètodes de conreu, els mètodes de vinificació, el grau alcohòlic 
volumètric natural mínim, el rendiment per hectàrea, les anàlisis i l'avaluació de les 
característiques fisicoquímiques i organolèptiques, el règim de declaracions i 
registres, les característiques dels productes emparats, la descripció dels vins, la 
forma de presentació, els òrgans del consell regulador i el seu règim de 
funcionament intern. 
En el supòsit que els consells reguladors aprovin quotes d'entrada per a nous socis, 
aquestes hauran de ser ratificades pel director de l'INCAVI. 
Igualment a la sol licitud ha de constar una descripció dels principals mercats i 
qualsevol altre element que justifiqui el reconeixement del nivell de protecció. 
Article 6 
Tramitació 
6.1  L'INCAVI és competent per a la instrucció de l'expedient de reconeixement, el 
qual podrà sol licitar informes a qualsevol òrgan o ens administratiu que pugui tenir 
competències en relació amb la vinya i el vi. 
6.2  Un cop l'Institut Català de la Vinya i el Vi hagi instruït l'expedient, el seu titular 
formularà proposta al titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, el qual dictarà una ordre que reconegui la denominació 
d'origen i n'aprovi el reglament. Aquesta ordre s'haurà de comunicar als òrgans 
comunitaris competents de la manera que estigui establerta legalment. 



6.3  Si es denega l'obertura de la tramitació del reconeixement, les persones 
interessades poden presentar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció 
esmentada, amb la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs de 
reposició. 
Article 7 
Modificació del reglament 
7.1  Quan una denominació d'origen vulgui modificar el seu reglament, el consell 
regulador elevarà la proposta de modificació a l'INCAVI i adjuntarà l'acord de la 
comissió rectora. 
7.2  Juntament amb la sol licitud de modificació del reglament de la denominació 
d'origen, s'adjuntaran els estudis i els informes que el consell regulador consideri 
necessaris, els quals acreditin la conveniència de la modificació del reglament. 
7.3  Per tramitar l'expedient pel que fa a la delimitació de noves zones o modificar les 
zones ja delimitades, es requereix un informe tècnic del consell regulador de la 
denominació d'origen, en el qual es considerin les dades agronòmiques, 
edafoclimàtiques i ambientals de la zona. 
7.4  L'INCAVI instruirà l'expedient de modificació i podrà sol licitar a la comissió 
rectora els informes complementaris o contradictoris que estimi necessaris. 
7.5  El titular de l'INCAVI, un cop instruït l'expedient, formularà la proposta 
corresponent al titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya el qual dictarà una ordre que reconegui la denominació 
d'origen i n'aprovi el reglament. Aquesta ordre s'haurà de comunicar als òrgans 
comunitaris competents de la manera que estigui establerta legalment. 
Article 8 
Modificació del rendiment productiu i del rendiment en premsa 
8.1  El consell regulador de la denominació d'origen podrà sol licitar, abans de la 
verema, la modificació dels rendiments màxims admesos per hectàrea de raïm en 
els reglaments de les denominacions d'origen corresponents, així com la modificació 
del percentatge del rendiment de transformació del raïm en most o en vi, o qualsevol 
altre aspecte conjuntural que pugui influir en aquests processos. 
8.2  Juntament amb la sol licitud, el consell regulador de la denominació d'origen 
aportarà un estudi que avali la sol licitud, tenint en compte els paràmetres de qualitat 
potencial de collita, transformació, excedents i d'altres, referits a les cinc campanyes 
vitivinícoles anteriors, i detallarà, a més, l'àmbit territorial de la denominació d'origen 
afectada per la sol licitud. 
8.3  L'INCAVI instruirà l'expedient d'acord amb el que regulen els articles 7.3 i 7.4 
d'aquest Decret. 
8.4  El consell regulador establirà, al reglament de la denominació d'origen, el 
nombre d'anys en què no qualificarà el vi eventualment produït per les vinyes joves, i 
establirà també els controls necessaris per verificar que a aquestes vinyes no se'ls 
assigna cap rendiment productiu. 
Article 9 
Traçabilitat i control 
9.1  A les persones titulars, tant físiques com jurídiques, inscrites al Registre de 
vinyes d'una denominació d'origen, el consell regulador els facilitarà un document o 
targeta magnètica per al control i la traçabilitat del lot d'origen i la procedència dels 
raïms, que acrediti, a més, la superfície de les parcel les de vinya inscrites, amb 
detall de les varietats i les produccions màximes admeses, d'acord amb la 
denominació d'origen on hagin optat per fer la seva inscripció. 
9.2  El sistema especificat a l'apartat anterior ha de permetre que el celler pugui 
identificar l'origen i la procedència en el moment de lliurar el lot de raïm, most o vi 
corresponent, i als consells reguladors conèixer totes les dades afectes a la seva 
denominació d'origen, per tal de poder efectuar el seguiment i verificar el compliment 
de les seves disposicions reglamentàries. 
Article 10 
Coexistència 



Al territori de Catalunya hi poden conviure diferents denominacions d'origen, i podran 
sobreposar-se geogràficament sempre que ho autoritzin els consells reguladors de 
totes les denominacions d'origen afectades, sempre que el raïm i els vins produïts en 
una zona protegida compleixin les normes més estrictes de les considerades per les 
denominacions d'origen que se sobreposin en tot el seu àmbit geogràfic. 
Article 11 
Col laboració entre consells reguladors de denominacions d'origen 
11.1  Els consells reguladors de les denominacions d'origen que els seus respectius 
àmbits territorials se sobreposin, totalment o parcialment, establiran els convenis de 
col laboració als efectes del compliment de tot el que disposin els corresponents 
reglaments i la normativa vigent que els sigui d'aplicació. 
11.2  Els convenis de col laboració no podran variar en cap cas les característiques 
que identifiquen cada denominació d'origen. L'incompliment d'aquesta circumstància 
serà considerat com a incompliment greu als efectes del que determina l'article 36 
d'aquest Decret. 
11.3  Els convenis de col laboració, un cop signats, seran tramesos a l'INCAVI per a 
la seva homologació, el qual pot formular observacions de caràcter vinculant. 
Article 12 
Forma de coexistència entre denominacions d'origen 
12.1  Als cellers inscrits als diferents registres d'un consell regulador d'una 
denominació d'origen que el seu àmbit territorial se sobreposi, totalment o 
parcialment, a una altra denominació d'origen es podrà realitzar l'elaboració, 
l'emmagatzematge, l'envelliment i l'embotellament del raïm, dels mostos o els vins, 
sempre que aquestes operacions es realitzin de forma separada, i que es garanteixi 
el control i la traçabilitat dels raïms, mostos i vins en tots aquests processos i la 
separació en dipòsits independents entre cada un dels vins. 
12.2  Als cellers a què fa referència l'article anterior estaran perfectament identificats, 
de forma indeleble: els dipòsits independents, l'àmbit geogràfic i el seu volum 
nominal. En aquesta identificació es recolliran els registres reglamentàriament 
establerts, sens perjudici de normes més restrictives que imposi la regulació d'altres 
denominacions d'origen amb les quals hi ha sobreposició, total o parcial, de l'àmbit 
geogràfic de producció. 
12.3  Els consells reguladors de les denominacions d'origen poden prohibir que en 
els cellers inscrits als registres corresponents s'elaborin, s'emmagatzemin, 
s'envelleixin i s'embotellin altres vins, amb excepció que les activitats mencionades 
es realitzin de forma separada i es garanteixi el control real i documental de tots els 
processos realitzats dins els cellers autoritzats. 
12.4  Els consells reguladors hauran d'establir un protocol de les mesures especials 
que prendran per garantir la separació dels processos dels diferents vins, el qual 
serà lliurat a l'INCAVI per al seu coneixement. 
Article 13 
Subzones 
13.1  Es poden delimitar subzones en una mateixa denominació d'origen, d'acord 
amb criteris objectius que facin referència al conreu, el microclima, les 
característiques del sòl, la producció, l'elaboració, l'envelliment, l'embotellament, la 
comercialització o bé els àmbits geogràfics administratius. 
13.2  Els consells reguladors de les denominacions d'origen que vulguin delimitar 
subzones dins el seu reglament, elevaran la proposta de modificació a l'INCAVI, 
acompanyat d'un informe tècnic que avali els criteris objectius als quals fa referència 
l'article anterior. 
13.3  En la delimitació de la subzona o subzones de producció i elaboració, 
s'indicarà el municipi o els municipis que la o les composen. Si es tracta d'una part 
d'un municipi s'indicaran, en aquest cas, els polígons i les parcel les de vinya amb 
les dades que constin al Registre vitivinícola de Catalunya que en formen part, així 
com la relació dels cellers inscrits als diferents registres de la subzona o subzones 
de producció i elaboració. 



13.4  Un cop l'INCAVI hagi instruït l'expedient, el procediment de reconeixement de 
la subzona o subzones d'una denominació d'origen es tramitarà d'acord amb les 
modificacions del reglament que preveu aquest Decret. 
Article 14 
Reg de la vinya 
Els consells reguladors establiran als seus reglaments la forma i la condició de reg 
de la vinya. En tot cas no s'autoritzarà mai després del verolat dels raïms. El reg 
atendrà l'equilibri hídric del sòl i les condicions ecològiques de la vinya, així com el 
règim de control i d'obligacions. 
Capítol 2 
Vins amb denominacions d'origen qualificades 
Article 15 
Definició de denominació d'origen qualificada 
S'entén per denominació d'origen qualificada aquella que, a més de complir els 
requisits exigibles a les denominacions d'origen, han de complir amb criteris 
objectius de més exigència de conreu, elaboració, criança, embotellat i 
comercialització, així com del règim de control i d'obligacions. 
Article 16 
Temps mínim per a la qualificació 
Per tal que una denominació d'origen pugui accedir a ser qualificada, han d'haver 
transcorregut, com a mínim, deu anys d'ençà del seu reconeixement com a 
denominació d'origen. 
Article 17 
Reconeixement 
Per al reconeixement d'una denominació d'origen qualificada caldrà acreditar en la 
proposta de nou reglament, que s'elevarà a l'INCAVI, el compliment dels requisits 
següents: 
a) Establir un sistema de traçabilitat vitivinícola integral que abasti les parcel les de 
vinya, les seves produccions de raïm, identificades per lots, el transport, l'elaboració, 
la criança o l'envelliment, l'embotellat, l'etiquetatge, l'embalatge i la comercialització. 
b) Garantir que els productes emparats per la denominació d'origen qualificada es 
comercialitzin, exclusivament, embotellats en els cellers que hi estiguin inscrits i 
ubicats a la zona geogràfica delimitada. 
c) Instaurar un sistema de control de qualitat i certificació dels vins protegits, des de 
la fase de producció fins que surtin al mercat, que inclogui un control organolèptic i 
analític per lots homogenis de volum limitat i de conformitat amb les característiques 
que han de reunir els vins emparats establert al reglament corresponent. 
d) Ordenar que en els cellers inscrits solament tingui entrada raïm o most procedent 
de vinyes inscrites o vins procedents d'altres cellers també inscrits, i que s'hi elabori 
exclusivament vi, amb dret a la denominació d'origen qualificada. 
Article 18 
Proposta de reglament 
18.1  A la proposta de nou reglament el consell regulador fixarà les característiques 
que s'especifiquen a continuació. 
a) Les pràctiques de conreu de la vinya, el sistema de formació del cep, la densitat 
de plantació, amb el nombre màxim/mínim de ceps per hectàrea. 
b) Les produccions màximes de raïm admeses per hectàrea, en funció de la 
formació de la vinya, ja sigui en vas o espatllera, amb especificació per a cada 
varietat de vitis vinifera, blanca o negra, recomanades o autoritzades, del rendiment 
expressat en quintars mètrics per hectàrea. 
c) La graduació alcohòlica natural mínima s'expressarà, així mateix, per a cadascuna 
de les varietats vitis vinifera, blanca o negra, recomanades o autoritzades. 
18.2  Per a l'obtenció del most s'aplicaran pressions adequades de manera que el 
seu rendiment no sigui superior a 65 litres de most o de vi per cada 100 quilograms 
de verema. 
Article 19 
Tramitació del reconeixement d'una denominació d'origen qualificada i modificació 
del reglament 



19.1  La tramitació de l'expedient del reconeixement d'una denominació d'origen 
qualificada seguirà el mateix procediment especificat a l'article 6 d'aquest Decret. 
19.2  La modificació del reglament d'una denominació d'origen qualificada seguirà el 
procediment que estableix l'article 7 d'aquest Decret. 
Capítol 3 
Vins de finca 
Article 20 
Definició de vi de finca 
Als efectes d'aquest Decret, s'estableixen les condicions que han de reunir els vins 
de finca perquè se'ls reconegui com a vins de qualitat produïts en una regió 
determinada i en finques determinades d'aquestes regions, dins una denominació 
d'origen i tutelats pel seu consell regulador corresponent, entenent-se com el vi 
produït en un entorn determinat, amb característiques edàfiques i microclimàtiques 
pròpies, el nom del qual està notòriament lligat a les vinyes de les quals s'obtenen 
vins amb característiques qualitatives especials.  
Article 21 
Reserva per als vins de finca 
21.1  El nom de la finca a què fa referència l'article anterior quedarà reservat per 
designar els vins de qualitat produïts en regió determinada que s'hi produeixin i no es 
podrà utilitzar per designar altres vins o productes vitivinícoles. 
21.2  La designació de vi de finca gaudirà de la mateixa protecció que la 
denominació d'origen a la qual pertany. 
21.3  La designació vi de finca haurà de constar a l'etiquetatge, juntament amb el 
nom de la denominació d'origen a la qual pertany. 
Article 22 
Requisits 
Els vins de finca seran elaborats, embotellats i criats per les persones físiques o 
jurídiques les quals, elles mateixes o els seus socis, tinguin la titularitat de les vinyes 
situades en una finca. El procés d'elaboració es realitzarà en cellers situats a la 
mateixa finca o, excepcionalment, en cellers pròxims, sempre i quan la titularitat de 
les vinyes i els cellers siguin de les mateixes persones físiques o jurídiques abans 
esmentades. 
Entre d'altres, els vins de finca hauran de complir els requisits de més exigència 
següents: 
a) Les parcel les de vinya i els cellers elaboradors hauran d'haver estat inscrits als 
registres corresponents de la denominació d'origen un mínim de cinc anys. 
b) El rendiment productiu màxim (quintar/ha) serà com a mínim un 15% inferior al 
que estableix el reglament de la denominació d'origen. 
c) La puntuació exigida pel Comitè de cata de la denominació d'origen serà superior 
a l'exigit a la resta de vins de la denominació d'origen. 
Article 23 
Delimitació territorial 
23.1  La delimitació de la finca ha d'obtenir l'informe previ del consell regulador 
corresponent.  
23.2  A la delimitació, el consell regulador emetrà aquest informe d'acord amb les 
dades cartogràfiques que constin al cadastre vitivinícola corresponent amb detall de 
les parcel les i subparcel les, varietats de vinya plantada, titularitat de les vinyes i, si 
s'escau, dels cellers, i inscripció als registres corresponents del consell regulador. 
23.3  En el supòsit que la totalitat de la finca estigui situada dins l'àmbit territorial 
d'una denominació d'origen qualificada, podrà rebre el nom de finca qualificada, 
sempre i quan acrediti que compleix amb tots els requisits exigits als vins de la 
denominació d'origen qualificada i al seu reglament, i s'hi trobi inscrita. 
Article 24 
Traçabilitat dels vins de finca 
24.1  En l'elaboració dels vins de finca s'implantarà un sistema de traçabilitat integral 
que anirà des de la producció del raïm fins a la comercialització dels vins emparats. 
L'INCAVI establirà les característiques i la implantació del sistema de control que 
garanteixi la traçabilitat del producte. 



24.2  El control de qualitat i la certificació dels productes es realitzarà d'acord amb el 
que estableixi el consell regulador de la denominació d'origen corresponent, el qual a 
partir dels llibres de registre corresponents, entre d'altres, verificarà que s'han 
complert tots els requisits exigits en la normativa general que sigui d'aplicació i, en 
particular, la que s'especifica a continuació: 
a) Inscripció de les vinyes i els cellers als registres corresponents del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
b) Varietats de vitis vinifera conreades i els seus portaempelts. 
c) Pràctiques de conreu, i detall del marc de plantació de la vinya per a cada varietat 
de vitis vinifera, el nombre total de ceps per hectàrea, el sistema de poda, la 
formació i la conducció i el rendiment per a cada varietat expressat en kg/ha. 
d) Pràctiques culturals aplicades a la vinya per millorar la qualitat del raïm, tant de 
conducció com d'esporga en verd dels ceps. 
e) El reg i la fertirrigació com a element de qualitat del raïm, d'acord amb l'equilibri 
ecològic i el dèficit hídric del sòl. 
f) Per a l'obtenció del most del vi, i la separació del vi de la brisa, s'aplicaran 
pressions de manera que el rendiment no sigui superior a 65 litres de vi per cada 
100 quilograms de verema. 
g) Aforament dels vins en els cellers. 
h) Graus alcohòlics volumètrics naturals mínims per a cada varietat de vitis vinifera. 
i) Mètode de vinificació, elaboració i criança per a l'obtenció dels vins blancs, rosats 
o negres, varietals, escumosos de qualitat produïts en una regió determinada, vins 
d'agulla de qualitat produïts en una regió determinada, vins de licor de qualitat 
produïts en una regió determinada i les pràctiques enològiques emprades. 
j) Elements característics del vi de finca determinats per les analítiques químiques 
realitzades en un dels laboratoris de l'INCAVI o per un altre laboratori que compleixi 
els criteris admesos per als laboratoris d'assaigs. 
k) El comitè de tast del consell regulador corresponent farà l'anàlisi organolèptica pel 
que fa al color, la transparència, l'olor i el sabor, i també qualificarà els vins. 
l) La qualificació de les partides de vi apte es documentarà d'acord amb una 
certificació numerada i individual per a cada partida de vi declarat apte pel consell 
regulador corresponent. 
Article 25 
Sol licitud 
25.1  La denominació vins de finca la podran sol licitar únicament els cellers 
elaboradors de vins que tinguin una trajectòria consolidada, amb vins de prestigi i 
qualitat en el mercat en un període de temps no inferior als deu anys, i que gaudeixin 
de reconeixement públic entre els professionals i els consumidors. 
25.2  A la sol licitud s'hi adjuntarà un estudi amb les característiques edàfiques i 
microclimàtiques de la finca que les diferenciï i distingeixi del seu entorn. 
25.3  L'elaboració dels vins de finca es realitzarà exclusivament amb raïms 
procedents de les varietats de vitis vinifera recomanades o autoritzades a Catalunya 
per a l'elaboració de vins de qualitat produïts en una regió determinada. 
25.4  Les tècniques de conreu i de producció aniran adreçades a l'obtenció de raïms 
i mostos de la màxima qualitat, amb uns rendiments, pel que fa als graus alcohòlics i 
d'acidesa, que mantindran l'equilibri desitjat per a l'elaboració dels vins emparats i 
d'acord amb el sistema de qualitat. 
Article 26 
Requisits  
26.1  Les sol licituds de reconeixement del vi de finca que reuneixin les condicions 
fixades als articles anteriors, hauran de complir i acreditar els requisits següents: 
a) Els cellers d'elaboració, emmagatzematge, criança i embotellat reuniran els 
requisits que permetin l'obtenció de vins de la màxima qualitat i de forma separada 
dels altres productes. 
b) La transformació del raïm en most i del most en vi, tot el procés de vinificació, 
envelliment i les pràctiques enològiques, s'adreçarà a l'obtenció dels vins amb 
característiques qualitatives especials. 



c) De cada varietat de vitis vinifera es detallaran els rendiments per hectàrea, els 
graus alcohòlics volumètrics naturals mínims obtinguts en la finca entre els cinc i deu 
últims anys, les pràctiques culturals, el sistema de poda i conducció, el nombre de 
peus per hectàrea i els portaempelts emprats. 
d) Per a la criança dels vins serà preceptiva la utilització de bótes de fusta de roure 
amb una cabuda màxima de sis-cents litres. 
e) La presentació dels vins, el tipus d'ampolla, l'etiquetatge, els dispositius de 
tancament amb especificació en el seu cas de normalització segons normes UNE, 
els embalatges i l'estimació del preu de venda en base a una sèrie històrica no 
inferior a cinc anys, serà recollit en una memòria detallada amb els originals o els 
esbossos dels materials a emprar. 
26.2  L'INCAVI podrà demanar altra documentació que consideri necessària per tal 
d'acreditar adequadament els requisits per concedir el reconeixement de la 
denominació d'origen vi de finca. 
Article 27 
Tramitació de l'expedient 
27.1  Les persones tant físiques com jurídiques que vulguin obtenir el reconeixement 
com a vins de finca han de presentar la sol licitud a l'INCAVI. 
27.2  El consell regulador de la denominació d'origen corresponent haurà d'emetre 
un informe amb caràcter preceptiu i no vinculant, en un termini màxim de trenta dies. 
27.3  En la tramitació de l'expedient per al reconeixement de vi de finca, l'INCAVI pot 
sol licitar informes a qualsevol òrgan administratiu que pugui tenir competències en 
relació amb la vinya i el vi. El titular de l'INCAVI ha de formular, abans de la resolució 
pertinent, la proposta corresponent. El conseller o consellera competent en matèria 
d'agricultura, si es compleixen els requisits legals establerts, ha de dictar la resolució 
de reconeixement de la sol licitud presentada. 
Capítol 4 
Vins de la terra 
Article 28 
Definició de vi de la terra 
28.1  És el vi que procedeix d'un territori vitícola que, independentment de l'amplitud 
que tingui, ha estat delimitat tenint en compte les condicions ambientals i de conreu 
determinades que poden conferir als vins unes característiques homogènies. 
28.2  Els vins de la terra, hauran d'indicar la graduació alcohòlica volumètrica natural 
mínima dels diferents tipus de vins, les característiques organolèptiques pròpies dels 
diversos vins emparats, les varietats de vitis vinifera emprades en la seva elaboració. 
La menció vi de la terra figurarà a l'etiqueta seguida de l'àrea geogràfica que 
correspongui. 
28.3  Per a la utilització del vins de la terra serà preceptiu l'establiment d'un sistema 
de control que garanteixi l'origen territorial dels productes i la veracitat de les 
indicacions fixades a l'article 9.1 d'aquest Decret. 
Article 29 
Sol licitud i requisits 
29.1  Podran sol licitar un vi de la terra els viticultors i els elaboradors de vi, o les 
agrupacions respectives dins de l'àmbit territorial de Catalunya que reuneixin els 
requisits exigits per a cadascuna de les mencions geogràfiques. 
29.2  Les sol licituds s'adreçaran a l'INCAVI, i es podran presentar d'acord amb el 
que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
29.3  La sol licitud de reconeixement de les indicacions que compleixin les 
condicions fixades als articles anteriors, hauran de complir i acreditar els requisits 
següents: 
a) Relació acreditativa dels productors de raïm ordenats per municipis en què està 
situada la parcel la de vinya, la superfície de producció, les dades del registre 
vitivinícola del polígon i les parcel les, la varietat o varietats de vinya. 



b) A la sol licitud s'acreditarà el nom del propietari, masover, parcer, arrendatari, 
censatari o qualsevol altre títol de domini útil, titular de l'autorització de plantació 
expedida pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i un plànol del Registre 
vitivinícola de Catalunya de les parcel les de vinya. 
c) Els cellers d'elaboració, emmagatzematge i embotellat només podran optar per 
elaborar, emmagatzemar i embotellar vins de la terra i, en conseqüència, no es 
podran destinar a elaborar, emmagatzemar i embotellar altres tipus de vins. 
d) Els cellers hauran d'estar inscrits al Registre d'indústries agroalimentàries del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Registre de sanitat i als altres que, 
amb caràcter general, estiguin establerts a la normativa vigent. 
e) A la sol licitud s'adjuntarà un plànol, a escala convenient, on quedin reflectits tots 
els detalls de construcció i instal lació, el nom de l'empresa, el domicili, el municipi, 
les característiques, el nombre i la capacitat de tots i cadascun dels envasos, 
tancament natural o no natural amb especificació, si escau, de la normalització 
segons normes UNE, la maquinària, el sistema d'elaboració, així com les dades que 
calguin per a una correcta identificació, catalogació i avaluació del celler. 
f) Formulada la petició, el celler haurà de ser inspeccionat pel personal tècnic que 
l'INCAVI designi amb la finalitat de comprovar i verificar si compleix les condicions 
tècniques requerides. 
29.4  La sol licitud d'un vi de la terra anirà acompanyada d'un estudi agronòmic de 
les parcel les de vinya que recollirà les característiques del sòl, les condicions 
climàtiques, les dades meteorològiques, els portaempelts, les varietats de vitis 
vinifera, els sistemes de conreu, la conducció, la poda, els tractaments, així com les 
condicions ambientals que garanteixin unes característiques homogènies de la 
menció geogràfica. 
Article 30 
Requisits  
30.1  Els vins de la terra amb un nivell de sucres residuals inferiors a 5 gr/l tindran un 
contingut màxim d'anhídrid sulfurós total de 200 mg/l per als vins blancs i rosats, i 
150 mg/l per als vins negres. Si els vins tenen 5 o més grams de sucre residual per 
litre, els límits màxims autoritzats d'anhídrid sulfurós total serà de 250 mg/l per als 
vins blancs i rosats, i 200 mg/l per als vins negres. 
30.2  L'acidesa volàtil per als vins negres destinats al consum no serà superior a 0,8 
gr/l expressada en àcid acètic, i de 0,6 gr/l per als vins blancs. 
Article 31 
Control de la traçabilitat dels vins de la terra 
Per tal de garantir el sistema de control que vetlli per la traçabilitat dels productes, a 
la sol licitud es farà una menció expressa i detallada de tots els controls que 
s'estableixin i s'especificarà la persona física o jurídica responsable de garantir-ho i 
certificar-ho. Aquest sistema d'autocontrol haurà de ser aprovat per l'INCAVI. 
TÍTOL 2 
Consells reguladors de les denominacions d'origen 
Capítol 1 
Règim jurídic, funcions i obligacions 
Article 32 
Règim jurídic 
32.1  Els consells reguladors estan subjectes amb caràcter general al dret privat, 
excepte en les actuacions que comportin l'exercici de potestats o funcions públiques, 
en què han d'estar subjectes al dret administratiu. 
32.2  En tot cas, es consideraran subjectes al dret administratiu les actuacions dels 
consells reguladors en matèria d'inspecció, control, gestió de registres, procediment 
sancionador, règim electoral, així com la responsabilitat patrimonial que derivi de les 
seves actuacions subjectes al dret administratiu. 
Article 33 
Funcions i obligacions dels consells reguladors 
33.1  Són funcions dels consells reguladors de les denominacions d'origen les que 
es determinen a l'article 11.2 de la Llei 15/2002. 



33.2  Són obligacions dels consells reguladors les següents: 
a) Gestionar els registres de viticultors i cellers inscrits a la denominació d'origen. 
b) Controlar les entrades i les sortides de primeres matèries i productes de les 
instal lacions d'elaboració, emmagatzematge, envelliment, embotellament i 
etiquetatge dels inscrits a la denominació d'origen. 
c) Qualificar o desqualificar l'origen del raïm, els mostos i els vins que optin a emprar 
la denominació d'origen i expedir, si escau, la certificació corresponent. 
d) Expedir els certificats d'origen, els precintes de garantia i el control de lots, 
autoritzar les etiquetes i contraetiquetes dels vins emparats. 
e) Controlar l'ús de les etiquetes que s'utilitzen en els vins protegits en els aspectes 
que afectin la denominació d'origen. 
f) Controlar la producció, la procedència, l'elaboració, la comercialització i la 
traçabilitat dels productes emparats per la denominació d'origen d'acord amb el que 
estableix el reglament de la denominació d'origen. 
g) Establir per a cada campanya els rendiments, els límits màxims de producció o 
transformació o qualsevol altre aspecte de contingut anual que influeixi sobre 
aquests processos i d'acord amb la normativa d'aplicació. 
h) Confeccionar les estadístiques anuals de producció, elaboració, comercialització 
dels productes emparats en els terminis que fixi l'INCAVI o el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
i) Facilitar a l'INCAVI qualsevol altra informació que li sigui requerida referida a les 
funcions pròpies del consell regulador, requeriment que haurà de ser complimentat 
en un termini màxim d'un mes des de la seva recepció. 
j) Crear i mantenir actualitzats els censos electorals de viticultors i cellers inscrits, 
així com realitzar les eleccions a òrgans de govern en els terminis que determina 
aquest Decret. 
k) Determinar la forma de certificació i control que s'adopta i de l'entitat de certificació 
i control acreditada, si escau, i informar-ne a l'INCAVI, així com de qualsevol canvi 
posterior. 
l) Establir un pla de control anual sobre el compliment de les obligacions dels inscrits 
en els registres, que haurà de ser comunicat a l'INCAVI. 
m) Exercir la funció inspectora i sancionadora en els termes que determinen la Llei 
15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, les altres normes que siguin 
d'aplicació i aquest Decret. A aquests efectes hauran d'establir un protocol d'actuació 
de la funció inspectora, que s'haurà de comunicar a l'INCAVI. 
n) Comunicar el resultat de les inspeccions de les quals se'n derivin infraccions i, si 
escau, de la incoació del procediment sancionador corresponent. 
o) Elaborar un pressupost anual, aprovar la liquidació del pressupost de l'any 
anterior i, si escau, l'establiment de quotes, que haurà de ser comunicat a l'INCAVI 
en el termini d'un mes des de la seva aprovació. 
p) Qualificar l'anyada. 
Article 34 
Tutela dels consells reguladors 
L'INCAVI, en l'exercici de les seves competències, exercirà la tutela sobre els 
consells reguladors de les denominacions d'origen. 
A aquests efectes podrà, a través dels seus òrgans, realitzar les visites i les 
inspeccions que estimi convenients per tal de comprovar el grau de compliment de 
les obligacions dels consells reguladors. 
Article 35 
Procediment per incompliments lleus d'obligacions 
L'incompliment de les obligacions que determina l'article 33 d'aquest Decret poden 
donar lloc a l'obertura d'un procediment per determinar la responsabilitat del consell 
regulador. 
A aquests efectes és competència de l'INCAVI la incoació i la instrucció del 
procediment corresponent, que haurà de preveure l'audiència del consell regulador 
en un termini no superior a quinze dies i determinarà el grau d'incompliment. 
Si es constata aquest incompliment el director de l'INCAVI n'advertirà al consell 
regulador, per tal que esmeni la seva actuació en el termini d'un mes. 



Si el consell regulador no fa efectiva l'esmena de l'actuació, el director de l'INCAVI 
efectuarà una segona advertència per tal que s'esmeni aquesta actuació en un 
termini no superior a un mes, transcorregut el qual, si persisteix l'incompliment, el 
director de l'INCAVI dictarà resolució per la qual se suspendran les competències i 
les funcions del òrgans de govern del consell regulador fins a tres mesos. 
Article 36 
Procediment per incompliments greus dels consells reguladors 
Si de la instrucció del procediment per l'incompliment esmentat a l'article 35 d'aquest 
Decret se'n desprèn que hi concorren mala fe, incompliment deliberat, pertorbació 
manifesta de l'interès públic o reiteració o reincidència en incompliments lleus, 
aquests poden ser qualificats com a greus. 
En aquest supòsit la resolució que posi fi al procediment pot donar lloc a la 
suspensió dels càrrecs del consell regulador per un període entre tres i sis mesos o, 
si escau, la desqualificació del consell regulador quan es tracti de reincidència o 
reiteració en incompliments molt greus en un termini d'un any. 
Article 37 
Suspensió dels òrgans de govern dels consells reguladors 
En el supòsit de suspensions dels òrgans de govern, el director de l'INCAVI podrà 
nomenar uns òrgans de govern provisionals que assumiran les competències i les 
funcions pròpies dels òrgans de govern que han estat suspesos. 
Article 38 
Entitats de certificació i control 
Els reglaments corresponents de les denominacions d'origen establiran el sistema de 
certificació i control. El control podrà ser efectuat per un organisme de control 
integrat en el consell regulador sempre que a l'organigrama quedin clarament 
separades les funcions de gestió i les de certificació, o per un organisme 
independent de control acreditat en el compliment de les normes UNE-EN-45011 o 
UNE-EN-45004 o normes que la substitueixin. 
No obstant això, i sens perjudici del que assenyala l'apartat anterior, l'INCAVI podrà 
efectuar els controls que consideri convenients, tant als operadors com als 
organismes o òrgans de control. 
Article 39 
Control tècnic, econòmic, financer i de gestió 
39.1  El control tècnic, econòmic, financer i de gestió dels consells reguladors de les 
denominacions d'origen s'efectuarà per mitjà d'auditories a càrrec de la Intervenció 
Delegada del Departament d'Economia i Finances a l'INCAVI o per una entitat 
privada designada per aquesta Intervenció Delegada. 
39.2  Els consells reguladors lliuraran a l'INCAVI el programa d'actuacions, 
inversions i finançament, corresponents a l'exercici de l'any següent abans del 31 de 
març de cada any. 
Article 40 
Informació complementària 
Els consells reguladors de les denominacions d'origen de Catalunya lliuraran, en un 
termini màxim de trenta dies, tota la informació complementària que els sigui 
requerida per tal d'exercir el control tècnic, econòmic, financer i de gestió, a més de 
la que, obligatòriament, hagin de lliurar anualment. 
Article 41 
Registre de consells reguladors de denominacions d'origen 
El Registre de consells reguladors de denominacions d'origen vitivinícoles, adscrit a 
l'INCAVI, té com a finalitat la inscripció de les diferents denominacions d'origen i dels 
seus consells reguladors, en l'àmbit de competències de la Generalitat de Catalunya. 
Article 42 
Inscripció al Registre 
La inscripció inicial al Registre la practicarà l'INCAVI d'ofici quan es publiqui al 
DOGC la norma corresponent per la qual s'aprova la denominació d'origen i el seu 
reglament. 
Article 43 
Dades a inscriure 



Al Registre han de constar-hi les dades següents: 
a) Sol licitud de la denominació d'origen. 
b) Resolució de reconeixement de la denominació d'origen. 
c) Data d'aprovació del reglament de la denominació d'origen i del seu consell 
regulador. 
d) Norma per la qual s'aprova la denominació i el seu reglament. 
e) Ratificació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
f) Comunicació de l'administració competent a la Comissió Europea per a la seva 
inscripció. 
g) Modificacions del reglament de la denominació d'origen. 
h) Data d'aprovació de les modificacions del reglament de la denominació d'origen. 
i) Norma per la qual s'aproven les modificacions del reglament de la denominació 
d'origen 
j) Ratificació que fa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de les 
modificacions del reglament de la denominació d'origen. 
k) Comunicació de l'administració competent a la Comissió Europea de les 
modificacions del reglament de la denominació d'origen. 
l) Composició dels òrgans de govern, i de titulars i suplents (data d'elecció i de presa 
de possessió). 
Article 44 
Accés al Registre i gestió 
44.1  Les dades que consten al Registre tindran la consideració de públiques. 
44.2  El Registre serà gestionat per l'INCAVI, que inscriurà d'ofici totes les dades a 
què fa referència l'article anterior. 
L'INCAVI elaborarà unes instruccions per a la utilització de mitjans telemàtics en les 
inscripcions de les dades al Registre. 
Capítol 2 
Règim electoral dels consells reguladors 
Article 45 
Normativa aplicable als procediments electorals 
45.1  El procés d'eleccions dels òrgans de govern dels consells reguladors de les 
denominacions d'origen vitivinícoles es regeix per aquest Decret, per les disposicions 
que el desenvolupin, pel que estableixin els reglaments de les denominacions 
d'origen o normes de règim interior, i supletòriament per la normativa electoral 
general. 
45.2  Els terminis que consten en aquest capítol, expressats en dies, es consideren 
hàbils. 
Article 46 
Convocatòria del procés electoral 
46.1  Correspon al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la convocatòria del 
procés electoral per a la provisió dels òrgans de govern, mitjançant una Ordre 
publicada al DOGC, que haurà de fixar el calendari de les eleccions. La publicació 
de la convocatòria determina l'inici del procés electoral. 
46.2  Aquesta convocatòria pot determinar que el procés sigui de caràcter general 
per a tots els consells reguladors, o de caràcter parcial per a algun o alguns consells 
reguladors, si escau. 
Article 47 
Elaboració del cens electoral 
Als efectes de l'elecció dels membres dels òrgans de govern dels consells 
reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya, s'elaboren els 
censos següents i d'acord amb el reglament de la denominació d'origen 
corresponent. 
Cens A: estarà constituït pels viticultors titulars de vinyes inscrites al Registre de 
vinyes del consell regulador i que pertanyen a cooperatives o a societats agràries de 
transformació. 
Cens B: estarà constituït pels viticultors titulars de vinyes inscrites al Registre de 
vinyes del consell regulador i no inclosos al cens A. 



Cens C: estarà constituït pels titulars de cellers inscrits als registres del consell 
regulador i que no figurin inscrits als registres corresponents a envasadors o 
embotelladors. 
Cens D: estarà constituït pels titulars dels cellers, envasadors o embotelladors 
inscrits als registres del consell regulador, excepte els inclosos al cens C. 
Article 48 
Dades censals 
48.1  Els censos seran elaborats pels consells reguladors d'acord amb les dades que 
figuren als registres de vinyes i cellers i hauran d'incloure almenys i necessàriament 
el següent: 
Nom i cognoms del titular o de l'entitat, i representant legal, si escau. 
Domicili. 
Classe de cens. 
Subzona (si n'hi ha). 
48.2  La junta electoral de cada denominació d'origen, una vegada rebuts del consell 
regulador els censos corresponents, i prèvia comprovació i diligenciació del secretari 
i president de la junta, haurà de publicar el cens per mitjà d'exposició pública en el 
lloc que determini. 
Article 49 
Dret de sufragi 
49.1  Tindran la condició d'elector i elegible les persones físiques majors d'edat o 
jurídiques que estiguin inscrites als registres corresponents del consell regulador 
abans de la publicació al DOGC de la convocatòria de les eleccions als òrgans de 
govern dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles i que 
estiguin al corrent de les obligacions econòmiques envers el consell regulador; si no 
n'estan no podran exercir el dret de sufragi actiu ni passiu. 
Així mateix serà considerada causa d'inelegibilitat la incapacitació o la inhabilitació 
per resolució o sentència judicial fermes per a l'exercici del dret de sufragi actiu i/o 
passiu. 
49.2  En el supòsit que el titular inscrit tingui part de la seva explotació adherida a 
una cooperativa o societat agrària de transformació i una altra part no adherida, 
només tindrà dret a ser elector o elegible en el cens en què tingui major nombre 
d'hectàrees. 
49.3  Als efectes de la votació i la presentació de candidatures, cada titular té un vot, 
amb independència del nombre de socis que puguin formar part d'una persona 
jurídica. 
49.4  En el supòsit de persones jurídiques el vot serà exercit pel seu representant 
legal. 
Article 50 
Reclamacions i recursos 
Un cop publicat el cens electoral provisional, hi haurà un termini de deu dies per 
presentar reclamacions davant la junta electoral de la denominació d'origen 
corresponent, que haurà de resoldre en un termini de cinc dies. Contra aquesta 
resolució es podrà recórrer davant la Junta Electoral de Catalunya en el termini de 
cinc dies. La Junta Electoral de Catalunya emetrà resolució en el termini de cinc 
dies, després del qual la junta electoral de la denominació d'origen haurà de publicar 
el cens definitiu. 
Article 51 
Administració electoral 
Amb la finalitat de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral, 
l'Administració electoral ha d'estar formada per: 
a) Junta Electoral de Catalunya, única per a tot Catalunya, que estarà constituïda 
pels membres següents: 
President: director de l'INCAVI. 
Vocals: un advocat de la Generalitat de Catalunya, dos representants del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o de l'INCAVI, un representant de les 
organitzacions professionals agràries més representatives proposat per aquestes, i 
un representant de les associacions empresarials vitícoles proposat per aquestes. 



Secretari: un funcionari de l'INCAVI, amb veu però sense vot. 
b) Junta electoral de cada denominació d'origen, la qual estarà constituïda pels 
membres següents: 
President: el membre de més edat dels inscrits en algun dels registres de la 
denominació d'origen. 
Secretari: un funcionari del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o de 
l'INCAVI. 
Vocals: el membre més antic inscrit en algun dels registres de la denominació 
d'origen i el més jove dels inscrits a la denominació d'origen, un representant de les 
organitzacions professionals agràries més representatives proposat per aquestes, i 
un representant de les associacions empresarials vitícoles proposat per aquestes. 
c) Mesa electoral de cada denominació d'origen, que estarà constituïda pels 
membres següents: 
President: el membre que segueixi de més edat dels inscrits en cada denominació 
d'origen. 
Vocals: el membre que segueixi al més antic dels inscrits a la denominació d'origen i 
el membre que segueixi al més jove dels inscrits a la denominació d'origen. 
Article 52 
Funcions de la Junta Electoral de Catalunya 
52.1  Són funcions de la Junta Electoral de Catalunya les següents: 
Vetllar per la coordinació del procés electoral. 
Supervisar i vigilar el compliment de les funcions assignades a les juntes electorals 
de les denominacions d'origen. 
Resoldre els recursos interposats contra resolucions de les juntes electorals de les 
denominacions d'origen i consultes que se li formulin. 
52.2  Són funcions de les juntes electorals de les denominacions d'origen les 
següents: 
Publicar el cens electoral i trametre un duplicat a la Junta Electoral de Catalunya. 
Decidir en primera instància les reclamacions que es puguin plantejar. 
Aprovar el cens definitiu. 
Rebre escrits i documentació de presentació de candidats. 
Proclamar els candidats. 
Supervisar el desenvolupament del procés electoral respectiu. 
Proclamar els membres electes. 
Vetllar en tot moment per la legalitat dels comicis. 
52.3  Són funcions de les meses electorals les següents: 
Presidir la votació. 
Fer l'escrutini. 
Resoldre les incidències que es puguin presentar durant les votacions. 
Article 53 
Candidatures a vocals del consell rector 
Les candidatures per a cada cens es presentaran per mitjà de sol licitud adreçada a 
la junta electoral de cada denominació d'origen dins el termini de cinc dies comptat 
des del dia d'exposició del cens definitiu. 
Les candidatures hauran d'expressar el nom dels candidats titulars i els seus 
suplents que els substituiran en cas de cessament del titular per qualsevol motiu. 
Article 54 
Proposició de candidatures 
54.1  Podran proposar candidatures les cooperatives, les societats agràries de 
transformació, les organitzacions professionals agràries i les organitzacions 
empresarials, als censos corresponents i d'acord amb els seus estatuts, així com els 
empresaris individuals. Cap de les entitats no podrà proposar més d'una llista de 
candidats en una mateixa denominació d'origen en un mateix cens. 
54.2  Les persones jurídiques hauran de realitzar les seves propostes a través de les 
persones físiques que els representin segons els seus estatuts. 
54.3  Les candidatures es presentaran davant la junta electoral de cada denominació 
d'origen i hi constaran les dades següents: 
Denominació de la candidatura. 



Nom i cognoms, amb expressió del DNI o CIF. 
Ordre de col locació dels candidats dins de cada llista. 
Acceptació dels candidats de la seva inclusió en la llista. 
54.4  Les persones físiques que representin alguna societat hauran de comptar amb 
el corresponent apoderament. 
54.5  Cada candidatura per ser admesa haurà de nomenar un representant, que 
serà l'encarregat de les gestions davant la junta electoral, així com el seu interlocutor 
a efectes de qualsevol notificació. 
54.6  Les candidatures seran proclamades per la junta electoral en el termini de cinc 
dies a partir de la finalització del termini de presentació de candidatures, excepte que 
hi hagi alguna causa d'inelegibilitat o de no inclusió en el cens d'algun dels 
components de la candidatura. En aquest supòsit la junta electoral comunicarà el 
defecte per tal que sigui esmenat en el termini de dos dies hàbils. Contra l'acord de 
la junta electoral de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant 
la Junta Electoral de Catalunya, en el termini de cinc dies. La resolució d'aquest 
recurs s'haurà de resoldre en el termini de cinc dies. 
54.7  En el supòsit que a un cens concret, el nombre de candidats no superi el de 
vocals elegibles, no es duran a terme les votacions i seran proclamats membres 
electes el segon dia de la proclamació de candidats definitius. 
Article 55 
Escrutini electoral 
55.1  El nombre de meses electorals de cada denominació d'origen el fixarà la seva 
junta electoral. 
55.2  Cada mesa electoral haurà d'omplir i trametre a la seva junta electoral la 
documentació següent: 
Acta de constitució de la mesa. 
Acta d'escrutini. 
55.3  La votació serà personal i secreta. A cada mesa hi haurà una urna per a cada 
grup de votants determinada pels diferents censos. 
55.4  Seran considerats vots nuls: 
Els emesos en paperetes no oficials. 
Els que assenyalin més candidats del nombre de vocals titulars a elegir. 
Tots els altres que puguin donar lloc a confusió. 
55.5  La junta electoral de cada denominació d'origen, un cop rebudes les actes, 
assignarà els llocs d'elecció d'acord amb els criteris següents: 
a) Les vocalies s'atribuiran als candidats que hagin obtingut un major nombre de 
vots. 
b) En cas d'empat correspondrà al candidat de més edat si es tracta de persones 
físiques, i de més antiguitat en la inscripció registral en el supòsit de persones 
jurídiques. Si es tracta de desempat entre persona física i persona jurídica 
correspondrà al candidat de major antiguitat en els registres del consell regulador. 
c) La junta electoral de la denominació d'origen respectiva, un cop finalitzada 
l'assignació dels llocs i al cap de dos dies de la votació, proclamarà els candidats 
electes com a vocals del consell regulador i en trametrà còpia a la Junta Electoral de 
Catalunya i a l'INCAVI. Contra aquesta proclamació d'electes es podrà interposar 
recurs davant la Junta Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies, la qual 
haurà de resoldre en un termini màxim de cinc dies. 
d) Als cinc dies de la proclamació de candidats o de la resolució del recurs, si escau, 
s'haurà de constituir el nou consell rector, i prendran possessió els vocals electes. 
e) Aquesta sessió constitutiva del consell rector serà presidida pel membre de més 
edat assistit pel membre més jove i haurà d'elegir el president del consell rector, que 
haurà de comunicar-ho a la Junta Electoral de Catalunya en el termini de tres dies. 
Article 56 
Models 
L'INCAVI, per mitjà de resolució, determinarà els models d'actes, paperetes, sobres i 
urnes, necessaris per al desenvolupament del procediment electoral. 
TÍTOL 3 
Inspecció i règim sancionador 



Capítol 1 
Inspecció 
Article 57 
Competències en funció inspectora 
57.1  Al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca li corresponen les funcions 
inspectores següents: 
a) Evitar, en les fases de producció, elaboració i envelliment, les pràctiques 
prohibides o nocives per a la salut i el medi ambient de productes vtivinícoles sens 
perjudici de les competències que corresponguin en aquests àmbits a altres 
departaments de la Generalitat de Catalunya o a altres administracions. 
b) Controlar el compliment de la normativa reguladora de la producció, l'elaboració, 
l'embotellament, l'envelliment, la comercialització, l'etiquetatge i l'embalatge dels 
productes vitivinícoles. 
c) Vetllar per la protecció dels productes vitivinícoles amb denominació d'origen pel 
que fa als operadors que no estiguin inscrits a la denominació d'origen. 
57.2  A l'INCAVI li corresponen les funcions inspectores en matèria vitivinícola 
següents: 
a) Vetllar per la protecció dels productes vitivinícoles amb denominació d'origen. 
b) Controlar el compliment de la normativa reguladora de la producció, la 
coexistència, l'elaboració, l'envelliment, l'embotellament, la comercialització, 
l'etiquetatge i l'embalatge pel que fa a la qualitat dels productes vitivinícoles 
emparats per una denominació d'origen. 
c) Exercir les funcions inspectores que li encarregui el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 
57.3  Als consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles els 
corresponen les funcions inspectores en matèria vitivinícola següents: 
a) Controlar la coincidència entre les declaracions formals i la realitat dels operadors 
del sector quan es tracti de vins emparats per una denominació d'origen. 
b) Comprovar la realitat de la informació sobre els productes vitivinícoles emparats 
per una denominació d'origen. 
c) Controlar el compliment de la normativa inclosa en els corresponents reglaments 
sobre la producció, l'elaboració, l'envelliment, la comercialització, l'etiquetage i 
l'embalatge vitivinícola de vins emparats per una denominació d'origen. 
57.4  Als efectes d'aquest article s'entén per vi emparat per una denominació 
d'origen els vins que siguin susceptibles de qualificació i d'acord amb el reglament de 
la denominació d'origen corresponent. 
Article 58 
Exercici de la funció inspectora 
58.1  L'exercici de la funció inspectora en matèria vitivinícola es regula per les 
normes comunitàries, la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, les 
normes en matèria d'inspecció del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
els reglaments de les denominacions d'origen corresponents. 
58.2  La funció inspectora a què fa referència l'article 18 de la Llei 15/2002, de 27 de 
juny, d'ordenació vitivinícola, l'exercirà personal del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca o de l'INCAVI, o pels veedors dels consells reguladors de les 
denominacions d'origen, d'acord amb el que estableix l'article 57 d'aquest Decret. 
58.3  Es consideren veedors dels consells reguladors el personal dels consells que 
ha estat habilitat per l'INCAVI, i que realitza les funcions inspectores assignades als 
consells reguladors. 
L'obtenció de l'habilitació requerirà l'acreditació de la seva idoneïtat i correspon al 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i a l'INCAVI l'establiment del sistema 
d'acreditació. 
Article 59 
Mesures cautelars 
59.1  Els inspectors o veedors que adoptin les mesures cautelars a què fa referència 
l'article 19.7 de la Llei 15/2002, hauran de comunicar-les al seu superior en un 
termini màxim de vint-i-quatre hores, adjuntant-hi l'acta de la mesura cautelar 
adoptada. 



59.2  Les mesures cautelars que poden adoptar els inspectors i els veedors poden 
consistir en la immobilització de les mercaderies dels productes produïts o 
emmagatzemats, dels envasos o de etiquetes, sempre que estiguin manifestament 
vinculats a la comissió d'una presumpta infracció tipificada per la Llei 15/2002. 
Capítol 2 
Competències en procediment sancionador 
Article 60 
Règim jurídic del procediment sancionador 
El règim jurídic del procediment sancionador en matèria vitivinícola que hagin 
d'aplicar tant els òrgans competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, l'INCAVI, com els consells reguladors de les denominacions d'origen, es 
regirà per la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, aquest Decret i el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador en l'àmbit de 
competència de la Generalitat de Catalunya . 
Article 61 
Competències en matèria d'incoació i instrucció de procediments sancionadors per 
faltes lleus 
61.1  Correspon als consells reguladors de les denominacions d'origen la 
competència per incoar el procediment sancionador i instruir-lo quan es tracti de les 
infraccions lleus que preveu l'article 21 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació 
vitivinícola, per incompliment de les obligacions i les condicions de qualificació d'un 
producte vitivinícola que preveuen els reglaments corresponents de les 
denominacions d'origen vitivinícoles. 
61.2  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la incoació i la 
instrucció de les infraccions lleus quan es tracti d'incompliments d'obligacions de les 
normes generals vitivinícoles sobre producció, elaboració, envelliment, 
comercialització, etiquetatge i embalatge. 
Article 62 
Competències en matèria d'incoació i instrucció de procediments sancionadors en 
faltes greus 
62.1  Correspon als consells reguladors la competència per incoar i instruir els 
procediments sancionadors quan es tracti de les infraccions greus que preveuen les 
lletres a), b), c), e), f), j), k) i l) de l'article 22.1 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, 
d'ordenació vitivinícola, per incompliment de les obligacions i les condicions per a la 
qualificació de productes vitivinícoles que preveu el reglament corresponent de la 
denominació d'origen. 
62.2  Correspon a l'INCAVI la competència per incoar i instruir els procediments 
sancionadors quan es tracti de les infraccions greus que preveuen les lletres d), g), 
h), i), m) i n) de l'article 22.1 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació 
vitivinícola, per incompliment de les obligacions i les condicions per a la qualificació 
de productes vitivinícoles que prevegin els reglaments de les denominacions 
d'origen. 
62.3  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la competència 
per incoar i instruir els procediments sancionadors, per infraccions greus quan es 
traci d'incompliments d'obligacions de la normativa general vitivinícola sobre 
producció, elaboració, envelliment, comercialització, etiquetatge o embalatge. 
Article 63 
Competència en matèria d'incoació i instrucció en procediments sancionadors per 
faltes molt greus 
63.1  Correspon a l'INCAVI la competència per incoar i instruir els procediments 
sancionadors quan es tracti d'infraccions molt greus de les que preveu l'article 23 de 
la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, per incompliment de les 
obligacions i les condicions per a la qualificació de productes vitivinícoles que preveu 
el reglament corresponent de la denominació d'origen. 
63.2  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la competència 
per incoar i instruir els procediments sancionadors per infraccions molt greus quan 
es tracti d'incompliments de la normativa general vitivinícola sobre producció, 
elaboració, envelliment, comercialització, etiquetatge o embalatge. 



Article 64 
Competència per resoldre els procediments sancionadors per faltes lleus 
64.1  Correspon al president del consell regulador la resolució en el supòsit de les 
sancions per faltes lleus quan es tracti de procediments sancionadors, la 
competència dels quals sigui del mateix consell. Contra aquesta resolució es podrà 
interposar recurs d'alçada davant el president de l'INCAVI, el qual podrà delegar en 
el director de l'INCAVI. 
64.2  Correspon al director general competent en qualitat agroalimentària la 
imposició de les sancions per faltes lleus quan es tracti de procediments 
sancionadors, la competència dels quals sigui del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alçada 
davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Article 65 
Competències per resoldre els procediments sancionadors per faltes greus 
65.1  Correspon al director de l'INCAVI la resolució en el supòsit de faltes greus 
quan es tracti de procediments sancionadors, la competència dels quals sigui del 
consell regulador o de l'INCAVI. 
65.2  Correspon al director general en matèria de qualitat agroalimentària la 
resolució en el supòsit de faltes greus en els procediments sancionadors, la 
competència dels quals sigui del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
65.3  Contra les resolucions del director de l'INCAVI o del director general competent 
en matèria d'agricultura es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Article 66 
Competències per resoldre els procediments sancionadors per faltes molt greus 
Correspon al titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la resolució en 
el supòsit de faltes molt greus en tots els procediments sancionadors. 
TÍTOL 4 
Consell Assessor de l'INCAVI 
Article 67 
Composició del Consell Assessor de l'INCAVI 
Sota la presidència del titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, o la 
persona en la qual delegui, es crea el Consell Assessor de l'INCAVI. Els vocals 
seran els següents: 
a) El director/directora de l'INCAVI. 
b) Tres representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
c) Un representant del Departament de Comerç, Turisme i Consum. 
d) Un representant del Departament de Salut. 
e) Un representant del Departament de Cultura. 
f) Un representant del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació. 
g) Un representant del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM). 
Tots ells seran nomenats pel titular del departament respectiu. 
h) Els presidents dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles 
de Catalunya. 
i) Tres representants de les organitzacions professionals agràries més 
representatives a Catalunya. 
j) Tres representants de les organitzacions professionals vinícoles. 
k) Un representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. 
l) Tres persones de reconegut prestigi relacionades amb el món de la viticultura, 
l'enologia i amb coneixement de vins, designats pel titular del departament 
competent en matèria d'agricultura. 
Article 68 
Funcions 
Seran funcions del Consell Assessor de l'INCAVI, les següents: 
a) Emetre informe sobre els projectes formulats per al desplegament legislatiu i 
reglamentari de la normativa vitivinícola. 



b) Conèixer els plans d'actuació de l'Institut i, si escau, formular-hi observacions i 
suggeriments. 
c) Conèixer l'evolució i les perspectives del sector vitivinícola, els plans de 
modernització i l'orientació productiva, ser-ne informat i, si escau, emetre informes 
sobre aquestes qüestions. 
d) Assessorar l'Institut sobre totes les seves activitats i funcions, i també en relació 
amb les matèries i els estudis que li puguin ser encomanats. 
Article 69 
Funcionament 
El Consell Assessor s'ha de reunir en sessió ordinària un cop a l'any, com a mínim, i 
en sessió extraordinària tantes vegades com convingui. Les reunions les convoca el 
president o la presidenta, que en fixa l'ordre del dia. 
Article 70 
Organització 
Les sessions ordinàries del Consell Assessor s'han de convocar amb una antelació 
mínima de vint dies hàbils, i les sessions extraordinàries s'han de convocar amb una 
antelació mínima de set dies hàbils. 
Article 71 
Quòrum d'assistència i de presa d'acords 
El quòrum per a la constitució del Consell Assessor és de la meitat més un dels 
membres. El president o la presidenta té vot diriment en cas d'empat. Els acords 
s'adopten per majoria simple dels membres assistents. 
Article 72 
Secretari 
Actuarà com a secretari/ària del Consell Assessor, un/a funcionari/ària de l'INCAVI, 
amb veu però sense vot. 
Article 73 
Comissions de treball 
73.1  Per tal d'assessorar i elaborar informes sobre temes d'interès general del 
sector vitivinícola, es podran constituir comissions específiques de treball. 
73.2  Aquestes comissions estaran assistides per un funcionari/ària de l'INCAVI que 
actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, i que donarà assistència i 
suport als treballs de l'esmentada comissió. 
73.3  Les comissions, un cop hagin lliurat l'encàrrec que els hagi formulat el Consell 
Assessor, es dissoldran. 
Disposició addicional 
La designació vi de finca és equivalent a la designació vi de terrer, i podran usar-se 
ambdues indistintament. 
Disposicions transitòries 
.1  L'adaptació dels reglaments de les denominacions d'origen i de les 
denominacions d'origen qualificades hauran de ser aprovades pel conseller 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en un termini màxim de sis mesos comptat des de 
l'entrada en vigor d'aquest Decret. 
.2  En un termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret 
s'hauran de convocar les eleccions dels òrgans de govern dels consells reguladors 
de les denominacions d'origen i de les denominacions d'origen qualificades, en els 
termes que determina l'article 46 d'aquest Decret. 
.3  Els veedors que a l'entrada en vigor d'aquest Decret actuïn com a tals per als 
consells reguladors, i hagin obtingut l'habilitació corresponent de l'INCAVI, es 
considerarà que tenen automàticament l'habilitació a què fa referència l'article 58.3 
d'aquest Decret. 
Barcelona, 28 de desembre de 2004 
Pasqual Maragall i Mira 
President de la Generalitat de Catalunya 
Antoni Siurana i Zaragoza 
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(04.355.119) 
  



 


