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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
FERRAN MASCARELL I CANALDA
Conseller de Cultura
ANNEX
Distribució del patrimoni liquidat
a) A l’Institut Català de les Indústries Culturals
En efectiu: 233.601,32 euros
En immobilitzat: 17.983,60 euros
b) A l’Institut Ramon Llull
En efectiu: 8.491,77 euros
(06.193.117)

*

DECRET
316/2006, de 25 de juliol, de creació de l’Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya.
Mitjançant aquest Decret es crea l’Observatori de la vinya, el vi i el cava a Catalunya i se’n
determinen les funcions, la composició i el funcionament.
L’article 30 de la Llei 15/2002, de 27 de juny,
d’ordenació vitivinícola, estableix que corresponen a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) les funcions d’anàlisi per a l’orientació i la
millora productiva de la qualitat en matèria de
viticultura i enologia, així com el foment de la
qualitat dels productes vitivinícoles.
En virtut de tot això, de conformitat amb el
que preveuen els articles 61 i següents de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i
d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Creació de l’Observatori de la vinya, el vi i el cava
1.1 Es crea l’Observatori de la vinya, el vi
i el cava a Catalunya.
1.2 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
s’adscriu orgànicament a la Direcció General de
Planificació i Relacions Agràries, amb dependència funcional de la Direcció General esmentada i de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
1.3 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
té la seva seu a les dependències de l’INCAVI.
Article 2
Funcions
2.1 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
té les funcions següents:
a) Recollir dades tècniques i econòmiques de
les explotacions del raïm i l’elaboració del vi i
el cava.
b) Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l’afecten.
c) Elaborar sistemes i metodologies per a
l’obtenció d’informació directa de les explotacions.
d) Subministrar a la Mesa sectorial de la vinya i el vi informació sobre la situació estructural
i conjuntural del sector, fonamentada, entre
d’altres, en els preus pagats i percebuts pels/per
les productors/es, en la gestió tècnica i econòmica dels costos de la producció del raïm, del vi
i del cava i en la situació d’oferta i demanda dels
productes vitivinícoles en el mercat.
e) Col·laborar amb la Mesa sectorial de la
vinya i el vi i amb els diversos serveis de l’INCAVI i del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la
producció agrària i per fer el seguiment de la informació generada per l’Observatori i, si s’escau, per fer propostes de millora o d’estudis concrets que pugui necessitar el sector.
f) Elaborar un informe anual sobre l’evolució
del sector.
g) Elaborar publicacions i estudis de la matèria.

h) Qualsevol altra funció de caràcter tècnic
que li encarregui el conseller o la consellera
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el director o
la directora de l’INCAVI i el director o la directora general de Planificació i Relacions Agràries.
2.2 Totes les dades referents a persones
dependents d’aquest Observatori es recolliran,
compilaran, analitzaran i presentaran desagregades per sexes. Aquestes dades han de servir
per a la incorporació de la valoració de gènere
en el desenvolupament de les diverses funcions
assignades a l’Observatori per aquest Decret.
Article 3
Composició
3.1 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
té la composició següent:
3.1.1 En representació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i l’INCAVI:
a) El president o la presidenta, que és el director o la directora de l’INCAVI.
b) El cap o la cap del Gabinet d’Anàlisi i
Prospectiva.
c) Un/a representant tècnic/a de la Direcció
General de Producció, Innovació i Indústries
Agroalimentàries.
d) Un/a representant tècnic/a de l’INCAVI.
e) Fins a cinc representants tècnics especialistes en les diverses matèries competència de
l’Observatori, del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de l’INCAVI, nomenats pel
conseller o la consellera.
3.1.2. Tres representants dels consells reguladors de les denominacions d’origen
3.1.3 En representació de la producció:
a) Un/a representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives.
b) Un/a representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
3.1.4 En representació de la indústria de la
transformació:
Un/a representant de cadascuna de les organitzacions empresarials elaboradores.
3.1.5 Un/a representant del sector de la distribució dels productes vitivinícoles.
3.1.6 Un/a representant dels consumidors i
usuaris.
Els representants designats d’acord amb els
apartats anteriors han de tenir un perfil tècnic
i especialitzat en cadascuna de les matèries competència de l’Observatori.
3.2 L’Observatori pot acordar, per iniciativa
de qualsevol dels seus membres, reclamar la presència en les sessions de treball de persones qualificades que, en representació d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat, de
l’Administració local, dels organismes i entitats
sectorials o del món acadèmic, puguin aportar
als debats el seu punt de vista especialitzat sobre les matèries que es plantegin.
Article 4
Règim de reunions
4.1 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
es reuneix com a mínim quatre vegades l’any, en
sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari,
sempre que el seu president o la seva presidenta
ho consideri oportú.
4.2 Les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, les ha de convocar el president o la
presidenta amb set dies d’antelació. En cas d’ur-
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gència, les reunions extraordinàries es poden
convocar amb una antelació de 48 hores.
4.3 L’Observatori de la vinya, el vi i el cava
pot crear grups de treball per a l’estudi de temes
concrets d’interès per al mateix.
Article 5
Funcionament i suport tècnic
5.1 El funcionament de l’Observatori de la
vinya, el vi i el cava s’ajustarà, en tot el que no
preveu aquest Decret, al que disposa la normativa vigent aplicable als òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5.2 Correspon al Gabinet d’Anàlisi i Prospectiva del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i als serveis de l’INCAVI i de la Direcció General de Producció, Innovació i
Indústries Agroalimentàries donar el suport
material i personal necessari a l’Observatori de
la vinya, el vi i el cava per al desenvolupament
de les seves funcions.
DISPOSICIONS FINALS
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europea, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que permetran una millora del
sector apícola, pel que fa a la producció i a la
comercialització dels productes de l’apicultura.
La Decisió de la Comissió de 25 d’agost de
2004 aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de
l’apicultura presentat per Espanya, d’acord amb
el Reglament CE 797/2004, per als anys 2005,
2006 i 2007, i està actualitzada per la Decisió de
la Comissió de 25 d’octubre de 2005.
El Reial decret 448/2005, de 22 d’abril (BOE
núm. 109, de 7.5.2005) modifica diferents articles del Reial decret 519/1999, de 26 de març, que
regula el règim d’ajuts a l’apicultura en el marc
dels programes nacionals anuals (BOE núm. 74,
de 27.3.1999).
Així doncs, i en ús de les atribucions que em
confereix la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura, i es
convoquen els corresponents a l’any 2005
(DOGC núm. 4385, de 17.5.2005).
Ordre ARP/233/2005, de 20 de maig, per la
qual es modifiquen les bases reguladores dels
ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l’apicultura,
convocats per l’Ordre ARP/217/2005, de 3 de
maig (DOGC núm. 4393, de 27.5.2005).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 19 de juliol de 2006
JORDI WILLIAM CARNES I AYATS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ANNEX 1
Bases reguladores

Primera
Es faculta el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per dictar les disposicions que calguin per al desenvolupament i
l’execució d’aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 25 de juliol de 2006
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
JORDI WILLIAM CARNES I AYATS
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(06.202.074)

ORDRE
ARP/377/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la
millora de la producció i la comercialització dels
productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a l’any 2006.
El Reglament CE 797/2004 del Consell, de 26
d’abril, estableix una sèrie de mesures destinades
a millorar la producció i la comercialització dels
productes de l’apicultura amb l’objectiu que,
posteriorment a l’elaboració d’un estudi sobre
l’estructura del sector, cada estat membre de la
Comunitat Europea estableixi un programa nacional d’actuacions amb caràcter triennal.
El programa nacional s’ha d’adreçar a actuacions destinades a l’assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d’apicultors, lluita
contra la varroasi, racionalització de la transhumància, i mesures de recolzament als laboratoris
d’anàlisi de les característiques fisicoquímiques
de la mel.
El programa d’actuacions a Catalunya, conjuntament amb els que van presentar la resta de
comunitats autònomes, va permetre l’elaboració
del programa nacional. Es tracta d’una sèrie
d’actuacions cofinançades per la Comunitat

ORDENO:
Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, les quals
es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
2.1 Convocar els ajuts per a la millora de la
producció i la comercialització dels productes
de l’apicultura corresponents a l’any 2006,
d’acord amb les bases reguladores aprovades a
l’article 1 d’aquesta Ordre.
2.2 El termini de presentació de sol·licituds
serà de quinze dies comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.
2.3 Els ajuts convocats mitjançant aquesta
Ordre tenen el caràcter de cofinançats amb fons
FEOGA en un 50%, fons del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en un 25% i fons
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en un 25%, d’acord amb el que disposa
el Reglament CE 797/2004 i la normativa estatal
que estableix un règim d’ajuts a l’apicultura en
el marc del programa nacional.
2.4 Aquesta línia d’ajuts serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària AG02D/782000100/
6120 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim de 69.778 euros, desglossats de la manera
següent i en funció de les línies d’actuació:
Per a la línia d’assistència tècnica: 16.048,94
euros.
Per a la línia de lluita contra la varroasi:
25.817,86 euros.
Per a la línia de racionalització de la transhumància: 23.026,74 euros.
Per a la línia de mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel: 4.884,46 euros.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen les disposicions següents:
Ordre ARP/217/2005, de 3 de maig, per la
qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts

—1 Règim jurídic
El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen
aquestes bases l’integren el Reglament CE 797/
2004 de la Comissió, de 26 d’abril, relatiu a les
mesures destinades a millorar les condicions de
la producció i de la comercialització dels productes de l’apicultura (DOUE núm. L125, de
28.4.2004); la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de
modernització de les explotacions agràries
(BOE núm. 159, de 5.7.1995); el Reial decret
448/2005, de 22 d’abril, pel qual es modifica el
Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual
es regula el règim d’ajuts a l’apicultura en el marc
dels programes nacionals anuals (BOE núm.
109, de 7.5.2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);
l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació,
justificació i control d’ajuts i de subvencions
(DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234,
de 22.12.1989); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
(BOE núm. 285, de 27.11.1992), així com el que
disposin les corresponents lleis de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.
—2 Objecte dels ajuts
2.1 És objecte dels ajuts l’establiment de les
condicions necessàries per millorar la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura a l’àmbit territorial de Catalunya,
d’acord amb el Reglament CE 797/2004 i el
Reial decret 448/2005, de 22 d’abril.
2.2 A efectes d’aquesta Ordre, es consideren les línies d’actuació següents:
A) Assistència tècnica als apicultors i a les
agrupacions d’apicultors.
B) Lluita contra la varroasi.
C) Racionalització de la transhumància.
D) Mesures de suport als laboratoris d’anàlisis de les característiques fisicoquímiques de
la mel.

