Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Acta de la reunió la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
Identificació de la sessió
Número de referència: VI/01/2020
Data: 22/01/2020
Lloc: Seu de l’INCAVI
Horari: 10:30h - 14:15h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Estat actual de la Llei vitivinícola de Catalunya
3. Balanç de campanya
4. Caducitat de la conversió dels drets de plantació vigents
5. Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya: situació de pagaments
6. Actuacions dutes a terme en relació als fongs en fusta
7. Modificacions del Reial decret 608/2019, pel qual es modifica el Reial decret 1363/2018, per a
l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
8. Informe CadeCat: controls
9. Situació actual i perspectives a la DOP Cava
10. Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
11. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
UNIÓ DE PAGESOS: Joan Santó, Josep Marrugat i Esther Agramunt
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Isabel Vidal
FCAC: Joan Josep Raventós i Òscar Tolsà
CRDO COSTERS DEL SEGRE: Xavier Ferré
CR CAVA: Alexandre Comellas
INSTITUT DEL CAVA: Mª del Mar Torres
CRDO CONCA DE BARBERÀ: Bernat Andreu
CRDO PLA DE BAGES: excusen assistència
CRDOQ PRIORAT: excusen assistència
Entitats convidades:
ASSOCIACIÓ VINÍCOLA CATALANA: Valentí Roqueta i Antoni Cruces
CRDO CATALUNYA: excusen assistència
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Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (presideix la reunió)
La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete
La coordinadora de Taules Sectorials: Ana Llansó (actua com a secretària de la reunió)
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
La tècnica del Servei d’Ordenació Agrícola: Àngels de Febrer
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes: Valentí Marco
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT, I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general: Carmel Mòdol
L’inspector agroalimentari de la SG d’Inspecció i Control Agroalimentari: Francesc Canals
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Isabel Gomar
El tècnic del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Ernest Espinàs
INCAVI
El director: Salvador Puig
El cap del Servei de Viticultura i Enologia: Xoan Elorduy
El cap del Servei de Secretaria: Xavier Agell
_________________________________________________________________________________
Desenvolupament de la reunió
S’inicia la reunió quan passen 10 minuts de l’hora prevista, amb la benvinguda a tothom per part de la
directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes.
La directora menciona amb satisfacció el fet que pràcticament tots els compromisos adquirits en la
reunió anterior s’han portat a terme, felicitant al personal del DARP per l’esforç realitzat.
La directora informa de la recent aprovació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització
del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. Donada la seva importància
i el fet de que l’ordre del dia d’aquesta reunió és molt extens, es compromet a realitzar una reunió
específica amb el sector productor sobre el Decret. Acord 0.
Per motius d’agenda del director general d’Alimentació, Qualitat, i Indústries Agroalimentàries, Carmel
Mòdol, informa que es tractaran els punts de competència de la seva direcció al començament de la
reunió, per tal que pugui estar present. L’acta mantindrà l’ordre seqüencial de l’Ordre del Dia.
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi VI/01/19 de data 12 de juliol de 2019,
per unanimitat i sense esmenes. Acord 1-1

2. Estat actual de la Llei vitivinícola de Catalunya
En Salvador Puig, director de l’INCAVI, explica l’estat actual de tramitació de la llei vitivinícola, informant
que en aquests moments s’està en la fase final de la “ponència de la Llei”, on molts dels representants
d’aquesta Taula han passat pel Parlament, per exposar als grups parlamentaris aquelles qüestions que
els preocupen o que la llei no acaba de contemplar. Són moltes les observacions que s’han fet, i
considera que l’interès del sector en aquestes compareixences ha estat força important i això és bo per
al sector del vi.
En aquests moments els grups parlamentaris estan acabant de consensuar els acords dels temes (que
són molts) que proposaran incorporar al text de la Llei, el qual serà lliurat a la Comissió d’Agricultura
previsiblement el 28 de gener d’enguany. Si no hi ha esdeveniments en la situació política de Catalunya
que ho pugui retardar, es preveu que el Ple aprovi la Llei a finals del mes de febrer, o a més tardar el
mes de mar, però dintre d’aquesta legislatura.
El principal motiu d’aquesta nova Llei, és disposar d’una Llei posada al dia (l’anterior és del 2002), tot
destacant el nou apartat vitícola, l’aclariment de les autoritats competents i l’èmfasi en el control de
qualitat del producte.
Fruit de les compareixences del sector, s’incorporen moltes novetats a la Llei, entre les que destaquen:
 Reforç de la inspecció, especialment als cellers que no estan en DO
 Reforç de la promoció
 Que la Llei sigui útil per reforçar a tots els actors de la cadena del vi
 Reforç en temes de sostenibilitat
 Visualització de la importància dels enginyers, i professionals en quant al servei que poden
donar al sector
 Reforç de l’enoturisme (potenciar la Taula de l’Enoturisme)
 Reforç de la viticultura de muntanya
 Reforç de la recerca i transferència, visualitzant més el tàndem INCAVI-IRTA
L’AVC (A. Cruces) demana si podran disposar del text definitiu abans que sigui aprovat pel Ple del
Parlament. Acord 2
Punt 2_Cronologia
Llei Vitivinicola.docx

3. Balanç de campanya
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa en primer lloc, que s’ha lliurat juntament
amb la documentació de la reunió, el darrer full de control de tramesa de pesades a DO - campanya
2019‐2020, el qual s’annexa a aquesta acta.
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En segon lloc, informa de les dades generals d’aquesta campanya, d’acord amb la presentació que
s’annexa a l’acta:
Punt 3 Dades
generals v2 [Modalitat compatibilitat].pdf

Pel que fa a la superfície de drets/autoritzacions caducades a 31/07/2019. A. Goutan informa que la
superfície total caducada a 31/07/2019 ha estat finalment de 305,52 ha. Tenint en compte que
Catalunya va rebre una mica més de 400 ha de noves plantacions l’any 2019, el balanç final és positiu,
en unes 100 ha. També comenta que per les ha caducades de noves plantacions s’han iniciat els
sancionadors corresponents a aquelles titulars que han plantat menys d’un 90 % de la superfície que
van rebre l’any 2016.
Pel que fa a la superfície de drets/autoritzacions que caducaran a 21/07/2020, a dia d’avui se’n
comptabilitzen 679,61ha, ara bé, s’adverteix que aquestes dades aniran a la baixa a mesura que es
vagin realitzant les plantacions d’aquesta campanya.
JARC (I. Vidal) demana la implementació d’estratègies per tal que els agricultors estiguin avisats de la
caducitat dels seus drets/autoritzacions. A. Goutan recorda que a la darrera reunió de la Taula Sectorial
es va acordar posar un avís referent a la caducitat dels drets al RVC, concretament al full d’informació
per persona, de tal manera que els drets que caduquen quedaran marcats en vermell. Aquest avís
estarà disponible la segona quinzena de febrer.
4. Caducitat de la conversió dels drets de plantació vigents
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan informa que la normativa preveu la conversió de
drets procedents d’arrencades anteriors al règim d’autoritzacions, però cal fer una sol·licitud de
conversió, sempre que el dret no estigui caducat, abans del 31 de desembre del 2020, encara que la
vigència del dret sigui posterior a aquesta data. Per tant, si es sol·licita la conversió després d’aquesta
data, s’haurà de denegar.
Per això, des del DARP s’avisarà per carta a tothom que tingui drets a convertir, per tal d’assegurar que
tothom faci la sol·licitud abans de finals d’aquest any 2020. Es tracta d’una superfície de 838,90 ha (no
s’inclouen els drets que caduquen a 31 de juliol de 2020), i un miler de cartes que ja estan preparades
i que s’enviaran en breu. Les oficines comarcals també estaran assabentades i van informant als
agricultors. Tot i així, demana a les organitzacions que facin la màxima difusió entre els seus socis per
tal que tothom que tingui drets a convertir, realitzi la sol·licitud abans del 31/12/2020.
5. Plans de Reestructuració i Reconversió de la Vinya: situació de pagaments
El subdirector general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, Valentí Marco, informa que l’assignació inicial
del 2019 de 5,090 Md’€, finalment es va convertir en 7,36 M’d’€ (2,4 M d’€ més) pel traspàs de fons
d’altres comunitats autònomes no executats, fet que va permetre augmentar del 35% fins el 50% l’ajut
a les sol·licituds del 2018, liquidar totes les certificacions pendents fetes del 2018 i de campanyes
anteriors presentades i assignar al 50% totes les resolucions del 2019.
Informa que és la segona campanya que s’ha permès pagar les bestretes de l’any següent, tot i que a
Catalunya nomes s’ha pagat aquesta campanya, i s’han pagat 2,01 M d’€ en concepte de bestretes
corresponents a sol·licituds de 2019, abans del 16 d’octubre de 2019. De la campanya 2018 s’han pagat
2,7 M d’€, 1,5 de la campanya 2017 i la resta fins els 7,36 M de restes pendents d’altres campanyes.
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Pel que fa a la campanya 2020, dels 5,43 M d’€ assignats inicialment, s’han pagat al desembre del
2019 (1,09 M d’€) i es preveu que al febrer es podran pagar més expedients certificats fins el moment.
V. Marco, creu que les perspectives per aquesta campanya 2020, apunten a que es pugui resoldre les
sol·licituds presentades al 2020 fins el 50% de l’ajut, tot i que es prematur encara.
Informa que tots els pagaments estan publicats al web del DARP i convida a tothom a fer-ne el
seguiment de les dades.
Pel que fa als avals, V. Marco comunica que continua la resolució amb agilitat dels que han comunicat
la petició d’alliberament. Únicament hi ha demores en els expedients amb alguna incidència o manca
de documentació.
V. Marco informa que s’ha publicat el RD 608/2019, de 25 d’octubre, pel qual es modifica el RD
1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al
sector vitivinícola, flexibilitzant les condicions per fer el traspàs de fons entre les diferents mesures, i
afegint algunes modificacions més tècniques que s’han incorporat a la proposta d’ordre que modificarà
l’ordre ARP/27/2018 per la qual es regula l’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a
Catalunya per al període 2019-2023, a la qual ja s’han rebut les al·legacions del sector, les quals s’estan
valorant.
Entre les principals novetats que s’inclouen en aquesta modificació, destaquen:
Justificació d’actuacions com el despedregat i abancalament mitjançant FotoDUN de forma
obligatòria.
 Notificació de la resta de tràmits de l’ajut mitjançant publicació a l’e-Tauler, de la mateixa manera
que la resolució.
 Actualització de l’import de la pèrdua d’ingressos i de l’acció “protecció de planta jove”
 Es flexibilitza el compromís de 10 anys en cas de causes excepcionals
La resta de modificacions són ajustos als canvis formals del RD, o una millora de redacció que no
comporten canvis de criteri o contingut.


V. Marco informa que ahir es va publicar l’ordre de la DUN i que s’obrirà la campanya l’1 de febrer. Avui
s’està fent la formació a les entitats col·laboradores i als grups de vinya per informar sobre les
modificacions d’aquesta campanya.
JARC (I. Vidal) manifesta que l’aplicació “Foto-Dun” no els acaba de funcionar bé. V. Marco diu que
l’aplicació és molt senzilla i intuïtiva i ara s’està treballant en el desenvolupament de la versió per a IOS
(actualment només està operativa per Android). És previst fer formació a les entitats col·laboradores
i als grups de vinya. Unió de Pagesos demana si els responsables de la DUN tenen accés a l’aplicació,
obtenint resposta afirmativa d’en V. Marco, amb la condició de que estiguin degudament autoritzats pel
DARP i acreditats a DUN.
6. Actuacions dutes a terme en relació als fongs en fusta
La directora general, E. Guillaumes, introdueix aquest punt informant que des del DARP s’estan fent
estudis des del 2017 de diversos paràmetres per determinar les causes que afavoreixen l’aparició
d’aquests fongs en les plantes joves de la zona de Batea. Alhora, es segueix amb la presa de mostres
dels planters per a ser analitzades. Informa que es compta amb un expert extern, per tal d’agilitar
l’obtenció dels resultats d’aquestes analítiques i poder donar els resultats del material analitzat abans
de que sigui plantat.

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 Barcelona
Tel.: 93 304 67 00
taules.sectorials.darp@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/

Pàgina 5 de 12

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia
Comunica que s’han reunit amb els viveristes, per tractar de conèixer la situació sanitària dels nostres
vivers de vinya, i s’estan fent prospeccions per determinar el grau d’infecció. Tan de bo es pogués
comunicar que els vivers de Catalunya “estan nets” de fongs de fusta i, si no és el cas, s’actuaria en
funció del que s’ha trobat.
La directora es compromet a enviar en breu l’informe demanat pel sector amb la descripció dels resultats
obtinguts de les actuacions dutes a terme en relació amb els fongs de fusta . Acord 6
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre la zona més afectada (Batea), la
simptomatologia, les actuacions dutes a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019 (prospeccions,
mostres analitzades i resultats, estudis de sòls, etc.), els tipus de fongs de fusta detectats en el laboratori
i els principals trets que els caracteritza, així com dels peus i varietats més afectades, tot i que no s’ha
arribat a cap conclusió determinant.
Anuncia la contractació de dos investigadors Jonàs Palau i Sarah Boyd Lade Leed per al període
octubre 2019-octubre 2020, per realitzar varis estudis en vivers de vinya catalans: comparació de
comunitats fúngiques en diferents combinacions de portaempelt-varietats (en una selecció de varietats
negres i blanques), comparació de comunitats fúngiques en una sèrie de vivers diferents, abans i
després de l’emmagatzematge i comparació de comunitats fúngiques abans i despès del tractament
amb termoteràpia.
Des del DARP s’ha fet un estudi de sòls en les zones de Batea i Terra Alta, per intentar establir alguna
relació entre el tipus de sòl i l’afectació de les plantes de vinya jove per fongs de fusta, però la conclusió
ha estat que no es pot relacionar l’afectació amb les propietats del sòl.
A més, informa que s’ha fet un estudi amb col·laboració de l’IRTA, amb l’investigador Jordi Luque, per
intentar esbrinar les causes del decandiment de les plantacions joves de vinya de Batea, la principal
conclusió del qual és que no es pot establir una relació determinant entre el decandiment de les vinyes
joves i l’afectació per fongs de fusta com a única causa del decandiment, tenint a veure també les
pràctiques culturals realitzades i altres paràmetres, encara desconeguts, i que cal esbrinar.
La subdirectora general d’Agricultura N. Ferrete, afegeix que altres comunitats autònomes també tenen
aquesta problemàtica, tot i que en un nivell inferior al que tenim a Batea, i, per això es tracta a nivell del
MAPA, tot i que el Ministeri no considera que aquesta malaltia sigui una gran amenaça. Des del DARP
es considera que és una realitat i que cal treballar per resoldre-la.
J. Giné comenta que de l’estudi de l’IRTA, es desprèn que les zones on s’entolla l’aigua hi ha més
incidència de fongs, perquè es donen les condicions idònies pèl desenvolupament dels fongs; per tant,
abans de plantar, recomana als agricultors que es faci un bon drenatge previ del terreny.
La Unió de Pagesos (J. Marugat) manifesta que les pràctiques agronòmiques que s’utilitzen estan
acabant amb la microbiologia del terreny i es produeix una situació d’anòxia que afavoreix la invasió
dels fongs. “Estem desertitzant els sòls”
V. Marco, informa que a nivell dels Plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, fruit del nou RD
aprovat en el 2019, s’han pogut incorporat unes excepcions per tal que els agricultors que hagin hagut
d’arrencar els ceps joves atacats pels fongs, puguin sol·licitar de nou l’ajut. Es mostra satisfet per haverse assolit aquesta demanda del sector i anuncia que es durà a terme una reunió interna per tal de veure
com es gestionarà.
El director de l’INCAVI, S. Puig, demana com es pot controlar si els vivers de fora de Catalunya estan
fent les coses be. La directora, E. Guillaumes, respon que quan es detecta una planta infectada
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procedent d’un viver de fora de Catalunya, des del DARP s’envia una carta al/a la seu/va homòleg/a de
la comunitat autònoma en qüestió per tal que prengui les mesures necessàries, atès que nosaltres no
tenim les competències per fer-ho.
S’annexa la presentació exposada:
Punt 6_Fongs de
Fusta [Modalitat compatibilitat].pdf

Xylella fastidiosa
El cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa breument sobre la problemàtica causada per
la Xylella fastidiosa en vinya, bacteri que de moment no s’ha detectat a Catalunya però que està causant
molts danys a altres zones com Illes Balears o Alacant, o a altres països d’Europa, principalment a
Itàlia.
Explica la simptomatologia, la situació actual a les Illes Balears (actualment amb mesures de contenció
perquè està molt estesa i afecta a un gran nombre d’espècies, no podent sortir cap planta susceptible
a Xylella de les Illes) i a Alacant (amb mesures d’erradicació, amb 62 vivers i/o gardens
immobilitzats),així com les espècies afectades, els insectes vectors, les mesures obligatòries en les
zones afectades i les mesures preventives que s’han establert des del DARP conjuntament amb el
Comitè de seguiment d’aquesta plaga, per evitar la introducció i propagació de la malaltia a Catalunya.
J. Giné informa que des de la UE les mesures establertes fins ara es volen fer més estrictes, però
reduint els radis de les zones infectades i de les zones demarcades, estant actualment en fase de
discussió.
A Catalunya, durant l’any 2019 s’han fet 6.546 analítiques, totes amb uns resultats negatius a Xylella.
S’ha elaborat un extens Pla de comunicació i divulgació que inclou xerrades informatives, fulls
informatius, etc. per tal de fer arribar a tots els agricultors tota la informació que es té de la Xylella. Tota
la informació es pot trobar al web del DARP i també al web de la UE, les quals recomana fer una ullada.
La directora demana al sector que tothom estigui molt conscienciat del problema que suposaria
l’entrada de la Xylella a Catalunya i que qualsevol sospita es comuniqui d’immediat al DARP.
S’annexa la presentació a l’acta:
Punt 6 XYLELLA vinya
[Modalitat compatibilitat].pdf

7. Modificacions del Reial decret 608/2019, pel qual es modifica el Reial decret 1363/2018, per
a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries, Isabel Gomar, informa que, arran de
les observacions rebudes per part de la CE després d’una inspecció comunitària, s’ha hagut de
modificar el RD 1363/2018 per a l’aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector
vitivinícola espanyol, per adequar-lo als requeriments comunitaris. I. Gomar explica quins són els
principals canvis que s’aplicaran a partir de la campanya vinent, tant pel que fa als ajuts da la promoció
en mercats de tercers països, com pel que fa als ajuts a les inversions per transformació i
comercialització, els quals es descriuen en la presentació que s’annexa:
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Punt 7 Modif RD
608_2019.pdf

La FCAC (O. Tolsà) exposa que està prevista una nova modificació del RD, pel que fa a l’apartat d’ajuts
a la promoció en mercats de tercers països, de manera que es podria arribar a demanar fins el 60%,
havent-se de realitzar les sol·licituds abans de l’1 de febrer. I. Gomar manifesta que aquest canvi encara
està e fase de discussió i no està aprovat, per la qual cosa no s’ha contemplat en la presentació.
L’AVC (A. Cruces) demana al DARP que, en cas que aquesta modificació prosperi, es puguin modificar
les sol·licituds ja presentades demanant el 50% per tal de poder obtenir l’ajut del 60%, i demana als
representants del DARP que defensin aquest posicionament davant el MAPA. Acord 7a
La FCAC (O. Tolsà) demana que també es convoqui als representants del sector productor a les
presentacions que es fan sobre l’ajut a les inversions per transformació i comercialització. Acord 7b
8. Informe CadeCat: controls
La cap del servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentàries, Isabel Gomar, presenta la nova
unitat CadeCAT, adscrita a la DG d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que s’encarrega
del control de la Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, i que
té potestat inspectora i de proposta d’incoació d’expedients sancionadors.
Des del CadeCAT, es du a terme un Pla de controls de la cadena alimentària, dirigit fonamentalment al
control dels contractes i terminis de pagament de les relacions comercials al llarg de la cadena
agroalimentària (productors, indústria i distribució). Els controls es poden efectuar d’ofici, d’acord amb
un Pla de campanya específic (en aquest cas el Pla de control de raïm per vinificació), o arran de
denúncies per part dels operadors o per trasllat d’expedients des de l’AICA, que fa les tasques a nivell
estatal o supra-autonòmiques i les inspeccions a les comunitats autònomes que els ho han delegat.
Els controls estan dirigits a detectar diversos aspectes de la Llei:
 que els contractes estiguin formalitzats per escrit prèviament als lliuraments
 que incloguin les clàusules mínimes establertes per la Llei 12/2013, especialment un preu cert
fix o variable sempre que sigui determinable segons uns índexs objectius, verificables i no
manipulables
 que no es realitzin pràctiques comercials abusives
 que es pagui a termini: 30 dies per a productes peribles (raïm) i 60 per a la resta de productes
agroalimentaris (el vi).
I. Gomar comenta que l’AICA ha fet una nota interpretativa sobre els terminis de pagament del preu
acordat, de manera que els 30 dies comencen a comptar des del darrer dia l’últim lliurament de raïm,
i, en cas de les DO, hi haurà un segon termini de pagament que comença el dia de la verificació de la
collita.
La Cap del Servei explica l’operativa dels controls (selecció de la mostra i de les relacions comercials
a controlar) així com els resultats de la darrera campanya:




Nombre d’operadors (cellers) controlats sobre el terreny: 10
Nombre de relacions comercials controlades/operador: entre 8 i 12 proveïdors de raïm.
Finalment es van controlar 86 relacions comercials, 105 factures per un import total de 3,6 M€.
Resultats: el 100% de les relacions comercials tenien un contracte formalitzat, la majoria dels
quals amb un preu cert especificat. Pel que fa als terminis de pagament, encara s’estan
valorant, atès que manquen els segons pagaments.
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La cap del Servei emplaça a utilitzar el model de contracte-tipus homologat elaborat pel MAPA per a la
compra-venda de raïm amb destinació a l’elaboració de vi, atès que compleix amb els requisits
establerts.
La Sra. Gomar manifesta que l’objectiu que es pretén amb les sancions és un efecte dissuasiu i
exemplaritzant per al sector i que el que es pretén amb aquests pal de controls és equilibrar la cadena
alimentària fomentant la protecció de l’agricultor o de l’operador més feble.
S’annexa la presentació exposada, que passa a formar part de la present acta:
Punt
8_CADECAT-taula sectorial vinya i vi.pdf

L’AVC (A. Cruces) demana si es fan inspeccions d’ofici al sector de la distribució. I. Gomar respon que
encara no, a no ser que existeixi alguna denúncia, que no cal que sigui nominativa, sinó que es pot fer
a través de les entitats, garantint-se l’absoluta confidencialitat.
Unió de Pagesos (J. Santó) es mostra en total desacord amb la nota interpretativa de l’AICA, pel que
fa a tenir que verificar la qualitat del raïm (i per tant haver d’esperar a un segon pagament). Considera
que és una manera encoberta de fer que els viticultors” financin” als cellers. Qui valida el producte a la
recepció del raïm -diu- és el celler!
Unió de Pagesos (J. Marugat) denuncia que una empresa va fixar els preus per a la campanya, prèvia
la verema i així ho va comunicar als seus proveïdors. A més, manifesta que s’ha donat el cas d’una
empresa que va canviar la varietat entrada per no excedir del rendiment màxim autoritzat. I Gomar
emplaça al sector a fer arribar les denuncies, be a través del web del DARP (a l’apartat CadeCat hi ha
un subapartat específic per fer les denúncies), o be a l’AICA. A més proposa al sector a que els facin
arribar les propostes de modificació per aquelles qüestions que considerin que s’han de canviar.
L’institut del Cava (M. Torres) mostra la seva preocupació pel fet que pugui haver diferents
interpretacions per part dels inspectors, en funció de si són de l’AICA o de CadeCat, demanant la
màxima coordinació. I. Gomar respon que aquesta coordinació existeix i que tots dos organismes
treballen de forma alineada.
JARC (Isabel Vidal) es mostra crítica amb l'eficiència del recent estrenat CadeCat, tenint en compte
que es va fer una denúncia al mes d'agost d'un celler que incomplia els terminis de pagament segons
la Nota interpretativa de l'AICA en el cas de raïm apte DO, i a finals de gener, encara no tenim cap
notícia al respecte. El que s'espera d'una unitat que s'encarrega del control del compliment de la Llei
de perfeccionament de la cadena alimentària és celeritat per reparar el perjudici ocasionat al viticultor,
que ja pateix les interpretacions injustes sobre els terminis de pagament del preu acordat.
9. Situació actual i perspectives a la DOP Cava
El Secretari general del Consell Regulador de la DOP Cava, Alexandre Comellas, presenta el nou Pla
estratègic 2019-2020, aprovat al desembre del 2019, i que ha estat presentat al nou Ple. El Pla està
enfocat a la qualitat i a la diferenciació de la DOP Cava. Informa que s’ha presentat a altres comunitats
autònomes i al MAPA, les quals han fet aportacions. Explica els eixos del Pla i les principals línies que
el caracteritzen.
La FCAC (JJ Raventós) fa l’observació de que cal treballar la part baixa de la piràmide i vetllar per la
regulació del cava. A. Comellas informa que s’ha creat un grup de treball enfocat en la millora d’aquesta
part i que s’ha començat per la part alta (gran reserva i reserva) per una qüestió d’imatge de la marca.
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A. Comelles afegeix que El Pla va lligat a una renovació informàtica interna per poder fer un millor
control de la traçabilitat.
El sector felicita al CR DOP Cava per la fita assolida i el director de l’INCAVI comenta que les resultats
es tindran a mig termini. La voluntat és evitar el que va passar l’any passat a la propera verema .
Anuncia que es preveu una reunió amb l’HC el proper 28 de febrer a les 15.00 h a la seu de l’INCAVI,
que serà la segona sobre aquest tema.
10. Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
El Secretari general de l’Associació Vinícola Catalana, Antoni Cruces, informa sobre l’afectació que
suposarà per al sector del vi la proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya presentada
pels grups parlamentaris de JXCAT, ERC i PSC-Units al Parlament de Catalunya, per iniciativa popular
al juliol de 2019. Concretament es tracta dels articles 85 i 104 de la Llei.
L’article 85, prohibeix la introducció i venda als recintes esportius (sota sanció molt greu) de qualsevol
beguda alcohòlica de 8% vol o més graus alcohòlics, i de l’article 104, que prohibeix el patrocini esportiu
a tot tipus de begudes alcohòliques sense distinció. Des de l’AVC, es considera que no hi ha cap base
jurídica per realitzar una segmentació de les begudes alcohòliques entre les que tenen un contingut
alcohòlic superior o inferior a 8 graus i a més no es justifica en cap moment la concreció d’aquest llindar.
Per tant si es tirés endavant la proposició de Llei tal i com està, el sector del vi i el de les begudes
espirituoses quedarien discriminats sense cap justificació, enfront al sector cerveser, que quedaria
clarament beneficiat (recorda que el grau mínim dels vins està en 9% vol). Altra qüestió que es podria
fer és distingir els llocs on es practica l’esport i on es pot consumir (restaurants dels clubs, etc.).
Pel que fa a l’article 104, des de l’AVC es considera que hi ha una manca de motivació suficient en el
projecte de Llei pel fet de prohibir el patrocini de begudes alcohòliques en espais esportius i, en canvi
permetre-ho a les marques “sense alcohol” o “0,00%”. D’aquesta manera els productors/distribuïdors
de begudes alcohòliques es refugien en els seus productes “sense alcohol” per fer el patrocini, creantse una discriminació enfront als productors/distribuïdors que no fan productes sense alcohol.
Antoni Cruces informa als membres de la Taula que, juntament amb la Mar Torres, s’han reunit amb la
major part dels Grups parlamentaris per exposar aquesta discriminació vers el sector del vi i del cava,
demanat la seva correcció, i comunica que han demostrat que han estat força sensibles davant les
al·legacions. Han demanat compareixença davant la Comissió competent al Parlament, com a sector
del vi i del cava. Es compromet a seguir informant dels avenços sobre el tema. S’annexa document
amb l’argumentació elaborada per l’AVC.
Punt 10_Al.legacions
Llei Esport[1].pdf

El President de l’AVC, V. Roqueta, pressuposa que l’HC està al cas d’aquesta qüestió, atès que és un
perjudici molt gran per al sector i demana a la directora general que n’estigui a sobre. Acord 10
11. Torn obert de paraules
Mar Torres informa que els propers dies 20 i 21 de febrer, des de l’institut del cava s’organitza una
jornada sobre Enoturisme, centrada en la Internalització, i la importància de conèixer el perfil del turista,
sobre tot el de luxe, amb l’objectiu d’inspirar al sector. Anuncia que estan convidats ponents
internacionals de renom de diversos països i convida a tothom a assistir-hi.
L’AVC (A. Cruces) s’ofereix a asseure’s amb l’administració per tractar d’estudiar quines mesures es
poden implantar per tal d’ajudar als cellers (i per tant al sector), enfront a l’augment del 25% dels
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aranzels aprovats pels EUA, en especial als petits cellers que han invertit en obrir aquest mercat, per
tal que no el perdin, i també per afrontar el nou escenari del Brexit del Regne Unit. El director de
l’INCAVI, S. Puig, informa que la Consellera va convocar una Taula Agrària extraordinària per parlar
d’aquesta qüestió, a petició de les organitzacions professionals agràries, abans d’haver-se aprovat la
primer part dels aranzels dels EUA. Avança, però, que encara està per aprovar la segona part, que
consistiria en el 100% dels aranzels a tota classe de vins.
L’AVC (A. Cruces) s’ofereix a col·laborar amb l’administració per veure com seran els controls que
establirà la normativa que estan estudiant el MAPA i la Interprofessional del Vino, en relació als vins
que estan fora de les DOP i IGP, atès que l’aplicació del control en el territori recaurà finalment en la
comunitat autònoma.
Unió de Pagesos (J. Marrugat) s’interessa per com es preveu la Barcelona Wine Week, organitzada
per la Fira de Barcelona, que celebrarà la seva primera edició del 3 al 5 de febrer d’enguany. Salvador
Puig informa que es preveu que hi seran presents 150 cellers de diferents denominacions d’origen
catalanes i que finalment s’ha aglutinat tot en un sol pavelló, atès que, malgrat es va demanar la
presència dels cellers espanyols per fer-la més atractiva, molts dels grans grups espanyols no hi seran
presents. No obstant això, remarca la importància del fet de desvincular INTERVIN d’Alimentària, per
tal de donar-li el protagonisme que es mereix i per permetre erigir-se en la major plataforma per mostrar
als operadors internacionals l’extensa oferta de vins de totes les denominacions d’origen de l’Estat
espanyol, posant en valor el vi, els seus territoris i el seu gran potencial econòmic i turístic.
V. Roqueta (AVC) manifesta que, tot i ser el primer any, espera q funcioni be i sobre tot confia en que
tot el sector recolzi aquesta iniciativa per fer-la créixer i consolidar-la.
Sense més temes a tractar, quan són les 14.15 h, la directora general agraeix a tothom la seva
participació i dóna per acabada la reunió.
Acords i demandes
0. La directora general es compromet a celebrar amb el sector productor, una reunió específica
sobre el nou decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
1. S’aprova l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi VI/01/19 de data 12 de juliol de
2019, per unanimitat i sense esmenes
2. L’AVC (A. Cruces) demana si podran disposar del text definitiu de la Llei vitivinícola de
Catalunya abans que sigui aprovat pel Ple del Parlament. S. Puig, en paral·lel al tràmit ordinari del
Parlament, es compromet a informar al sector de com ha quedat el text.
6. La directora es compromet a enviar en breu l’informe demanat pel sector amb la descripció dels
resultats obtinguts de les actuacions dutes a terme en relació amb els fongs de fusta.
7a. L’AVC (A. Cruces) demana al DARP que si es tira endavant la modificació prevista del RD 608/2019
que permeti obtenir fins el 60% de l’ajut a la promoció en mercats de 3ers països, es puguin
modificar les sol·licituds ja presentades demanant el 50% per tal de poder obtenir l’ajut del
60%, i demana als representants del DARP que defensin aquest posicionament davant el
MAPA. I. Gomar recull la petició.
7b. La FCAC (O. Tolsà) demana que també es convoqui als representants del sector productor a
les presentacions que es fan sobre l’ajut a les inversions per transformació i comercialització.
I. Gomar recull la petició.
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10. L’AVC (V. Roqueta) pressuposa que l’HC està al cas sobre el perjudici que suposa per al sector
del vi la proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. La directora general E.
Guillaumes es compromet a recordar-li.
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