Ajuts extraordinaris
en el sector vitivinícola
Taula sectorial de la Vinya i el Vi
19 de juny de 2020

Ajuts extraordinaris sector vitivinícola
Normativa
Reial Decret 557/2020, de 9 de juny (BOE núm. 163, de 10-06-2020)
Resolució ARP/1394/2020 de convocatòria dels ajuts (DOGC núm. 8157, de
18-06-2020).

Ajuts convocats
Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Ajut a l’emmagatzematge privat de vi
Ajut a la collita en verd de raïm
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Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Ajut
Volum màxim a destil·lar: 2 Mhl
0,5 Mhl de vins DOP
1,5 Mhl per altres vins
Si es superen aquestes limitacions s’aplicarà una reducció de volum proporcional al
volum excedentari.
Es podrà fer transvasaments de volum entre quotes si alguna no arriba al màxim.
– 1,33 litres de vi sense DOP per cada litre amb DOP.
– 0,75l amb DOP per cada litre de vi sense DOP

Import de l’ajut
40 €/hectolitre per al vi DOP.
30 €/hectolitre per a la resta de vins.
El import s’incrementarà en funció de la distància l’origen del vi i la destil·leria
– 0,50 €/hl entre 150 i 300 km
– 1,00 €/hl si es superior a 300 km
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Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Ajut
Distribució de l’ajut
El destil·lador haurà de pagar al subministrador del vi el import del vi un cop
descomptats els costos de destil·lació.
El transport s’haurà de pagar íntegrament als subministradors

Requisits
Beneficiaris
Destil·ladors autoritzats de productes vitivinícoles que transformin vi en alcohol
Contractes amb productors de vi:
– EL productors han d’estar al corrent de l’obligació d’eliminació dels
subproductes
– El mínim per contracte serà 10 Hl per contracte
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Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Requisits
Vi
De la campanya 2019/2020 i produït a Espanya
Grau alcohòlic:
– 11% en volum com a mínim
– 9,5% en volum com a mínim, en cas de vi base de DOP Cava

Destinació de l’alcohol
finalitats industrials,
fabricació de desinfectants
fabricació de productes farmacèutics, o
fabricació de productes energètics,
o desnaturalitzat, d’acord amb el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprovat
per Real Decreto 1165/1995
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Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Sol·licitud d’ajut
Tramitació electrònica en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
https://seu.gencat.cat.
Quantitat mínima 50 hl de vi.
Documentació adjunta:
Llistat dels productors subministradors del vi, volum, grau alcohòlic i tipus de vi
lliurat per a la destil·lació. S’han d’aportar totes les dades dels subministradors del
celler de producció i la distància d’aquest a la destil·leria.
Còpia dels contractes celebrats amb els subministradors.
Document acreditatiu del dipòsit d’una garantia de bona execució pel 110% de l’ajut
sol·licitat.

6

Ajut a la destil·lació de crisi de vi
Terminis
23/06/2020: Fi del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
12/07/2020 a més tardar: Comunicació al FEGA de les sol·licituds aprovades.
17/07/2020 a més tardar: Comunicació del FEGA del coeficient reductor de
l’ajut.
5 dies hàbils com a màxim des de la comunicació del FEGA: Resolució de
concessió de l’ajut.
10/09/2020: Fi del termini per a lliurar el vi a la destil·leria.
15/09/2020: Fi del termini per a sol·licitar el pagament, prova de destil·lació,
prova de pagament del transport quan escaigui, de la destinació final del
alcohol obtingut.
15/10/2020: Fi del termini per al pagament de l’ajut.
31/07/20201: Fi del termini per a presentar els justificants de destinació de
l’alcohol
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Ajut a l’emmagatzematge privat de vi
Ajut
Volum màxim a emmagatzemar:
2 Mhl de vi amb DOP
250.000 hl de vi amb IGP
Reducció del volum sol·licitat si es supera aquest màxim.
Si no es cobreix el volum d’IGP, es podrà traslladar al volum amb DOP.

Import de l’ajut:
0,027 €/hectolitre i dia de vi emmagatzemat.

Duració de l’emmagatzematge:
180, 270 o 360 dies en el cas de vins negres,
180 dies per a la resta de vins.

Interrupció de l’emmagatzematge:
Si ho aconsella la situació del mercat, o
A petició del beneficiari, amb penalització del 10% i sempre posteriorment al 10 de
setembre.
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Ajut a l’emmagatzematge privat de vi
Requisits
Beneficiaris:
Empreses vitivinícoles que produeixin vi amb DOP o IGP.
Inscrits a l’INFOVI i al corrent de les obligacions de declaració.
Que no incompleixin els requisits de l’art. 13 de la Llei 38/2003 de Subvencions.

Vi:
Emmagatzemat amb DOP a granel, emmagatzemat en dipòsits o magatzems
precintables.
De forma excepcional, s’accepta l’emmagatzemament de vi escumós en ampolles,
que han d’estar ubicades en suports o magatzems precintables.
El vi base per a Cava podrà emmagatzemar-se sempre que estigui qualificat per la
DOP.
El vi no pot estar en procés d’elaboració, ha d'estar en disposició de sortir
immediatament al mercat.
No es podrà emmagatzemar en un mateix dipòsit vi de dos sol·licitants.
La quantitat realment emmagatzemada no podrà ser inferior al 95 % de la quantitat
indicada en la sol·licitud.
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Ajut a l’emmagatzematge privat de vi
Sol·licitud d’ajut
Tramitació electrònica en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
https://seu.gencat.cat
Amb la sol·licitud s’haurà de comunicar:
Dades de l’empresa vitícola que produeix i sol·licita l’emmagatzematge
Dades del producte emmagatzemat
Dades de la localització del producte
Document acreditatiu de presentació d’una garantia del 110% de l’ajut sol·licitat.

Una sol·licitud com a màxim per beneficiari
Volum mínim per sol·licitud: 50 hl.
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Ajut a l’emmagatzematge privat de vi
Terminis
23/06/2020: Finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
12/07/2020, a més tardar: Comunicació al FEGA de les sol·licituds admeses
17/07/2020, a més tardar: Comunicació del FEGA del coeficient reductor de
l’ajut, si s’escau.
5 dies hàbils des de la notificació del FEGA: Resolució de concessió de
l’ajut.
Dia següent de la resolució de concessió: Inici del període d’emmagatzematge.
10/09/2020: Data final dels controls terreny i precintat dels dipòsits.
5 dies hàbils des de la finalització del control terreny: Notificació de la
celebració del contracte d’emmagatzematge.
15/10/2020: Finalització del termini per a pagament de l’ajut.
En funció de cada contracte: Control de finalització de l’emmagatzematge i
alliberament de la garantia, si s’escau.
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Ajut a la collita en verd de raïm
Ajut
Import màxim d’ajut, 10 milions d'euros:
4 M€ l’exercici 2020 i
6 M€ l’exercici 2021.
Si la superfície supera les estimacions fixades pel MAPA, aquest calcularà un
coeficient de reducció.

Criteris de reducció:
Prioritat de les parcel·les més grans sobre les més petites.
Parcel·les amb titularitat compartida.
Parcel·les que impliquin una major retirada potencial del vi.

Imports unitaris:
2.234,40 €/ha per la pèrdua d’ingressos derivats de la collita en verd
240 €/ha com a compensació pel cost de destrucció o eliminació del raïm
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Ajut a la collita en verd de raïm
Requisits
Beneficiaris
Viticultors les vinyes dels quals es destinin a la producció de raïm per a vinificació.
Que no contravinguin la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya
per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació.
Que facin les declaracions obligatòries.

Vinyes:
Parcel·les completes de vinya de DOP.
Superfície mínima de la parcel·la: Igual o superior a 0,3 hectàrees.
Vinyes plantades fa almenys 4 campanyes abans de la collita en verd.
Les parcel·les s’han de trobar en bones condicions vegetatives i que compleixin les
disposicions mediambientals i fitosanitàries.
Les parcel·les no hauran patit abans de la collita en ver un desastre natural per
condicions meteorològiques que destrueixi més del 30 % de la producció calculada.
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Ajut a la collita en verd de raïm
Requisits
Mètode de collita
S’ha d’eliminar el total dels gotims de raïm quan encara són immadurs, de manera
que es redueixi a zero el rendiment de la parcel·la.
Forma de collita: Manual. No s’admet mitjans mecànics o químics

Sol·licitud d’ajut
Tramitació electrònica
Sol·licitud presentada en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
https://seu.gencat.cat
Cal signatura electrònica o identificació electrònica mitjançant IdCAT mòbil
També es pot presentar les sol·licituds mitjançant les entitats col·laboradores en la
gestió d’ajuts i subvencions del DARP

Es presentarà una única sol·licitud per viticultor amb les diferents parcel·les
No es pot renunciar a l’ajut. La no execució de la collita en verd implica una
sanció de fins a 2.000 euros.
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Ajut a la collita en verd de raïm
Terminis
23/06/2020: Finalització del termini de presentació de la sol·licitud.
12/07/2020, a més tardar: Comunicació al FEGA de les sol·licituds admeses
17/07/2020, a més tardar: Comunicació del FEGA del coeficient reductor de
l’ajut, si s’escau.
5 dies hàbils des de la notificació del FEGA: Resolució de concessió de l’ajut.
10 dies hàbils des de la notificació de la resolució de concessió: Execució de
la collita en verd.
30/08/2020, a més tardar: Execució dels controls sobre el terreny.
15/10/2020, a més tardar: Pagament de la primera part de l’ajut.
31/12/2020, a més tardar: Pagament de la segona part de l’ajut.
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www.gencat.cat

