Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia

Acta de la reunió de la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
Identificació de la sessió
Número de referència: VI/02/20
Data: 19/06/2020
Lloc: Plataforma virtual Teams
Horari: 16.00 h / 18.55 h
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2. Pla de xoc DARP per al sector vitivinícola
2.1. Aplicació a Catalunya del RD 557/2020, de 9 de juny, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de la
COVID-19
2.2. Most concentrat rectificat (mcr)
3. RD 558/2020, de modificació de RD de normativa bàsica de potencial vitivinícola
4. Afectació del míldiu. Campanya 2020
5. Torn obert de paraules
Assistents
Representats del sector
Unió de Pagesos: Joan Santó, Josep Marrugat, Marc Paladella i Esther Agramunt
JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya): Isabel Vidal, Gemma Comajuncosa i Berta Manteca
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya): Joan Josep Raventós i Oscar Tolsà
Institut del Cava: Mª del Mar Torres
D.O. Pla de Bages: Eva Farré
CRDO Costers del Segre: Xavier Farré
CRDO Conca de Barberà: Bernat Andreu
CR Cava: Alexandre Comellas i Pere Nuño
Entitats Convidades
CRDO Catalunya: Xavier Pié
AVC (Associació Vinícola Catalana): Valentí Roqueta i Antonio Cruces
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 cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
El cap del Servei de Sanitat Vegetal: Jordi Giné
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Les tècniques del Servei d’Ordenació Agrícola: Isabel Sastre, Carlota Andrés i Imma Gómez
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana M. Llansó (actua com a secretària de la reunió)
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El director general: Carmel Mòdol
El subdirector d’Indústries i Qualitat agroalimentària: Joan Gòdia
El cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris: Adolfo Tris
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
El subdirector general d’Ajuts Directes: Valentí Marco
La cap del Servei de Sostenibilitat Agrària: Pilar Ricart
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A BARCELONA
El director: Josep Pena
El cap de Secció Territorial de Sanitat Vegetal a Barcelona: Joan Reyes
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director: Ramón Lletjós
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora: Elisabet Sànchez
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
INCAVI
El director: Salvador Puig
El cap de Servei de Viticultura: Xoan Elorduy
El cap del Servei de Secretaria: Xavier Agell

Desenvolupament de la reunió
S’inicia la reunió quan passen 5 minuts de les 16.00 h, amb la salutació i benvinguda als assistents per
part de la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes. A continuació estableix el
funcionament de la reunió virtual i indica que en el transcurs de les diferents intervencions dels punts
de l’Ordre del Dia, es podrà demanar la paraula aixecant la mà de la barra d’eines o a través del xat.
Finalitzada la presentació, o en el moment que cregui oportú, d’acord amb el nombre de dubtes o
consultes, s’obrirà un torn de preguntes.
La directora fa una breu al·lusió a la situació actual causada per la pandèmia de la COVID-19, destacant
tot el treball realitzat, tant per part del DARP adaptant tots els procediments i tramitacions per tal que
es puguin fer telemàticament per no aturar-los, com per part del sector agrari, que ha estat al peu del
canó des del primer dia, demostrant a la ciutadania que el sector agroalimentari ha estat l’únic sector
amb una estructura sòlida de país. Aquesta crisi ha estat una oportunitat per fer veure al ciutadà que
l’alimentació és essencial, ajudant a conscienciar-se de la importància dels productes de proximitat
davant el tancament de fronteres. Aprofitant aquesta tirada, i per refermar-ho encara més, el DARP té
previst realitzar una campanya de promoció dels productes de proximitat aquesta tardor.
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La directora comunica als assistents, que d’acord amb el compromís adquirit a la darrera reunió de la
Taula Sectorial, és previst realitzar una jornada específica informativa sobre el Decret 153/2019 el
proper 8 de juliol, a la que anima a participar a tothom.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la reunió anterior de data 22 de gener de 2020 i amb
codi de referència VI/01/2020, amb l’esmena aportada per JARC referent a la seva intervenció al final
del punt 8 (pàgina 9): “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”. Acord 1
Esborrany acta
reunió TS Vinya i Vi 22 gener 2020.pdf

2. Pla de Xoc DARP per al sector vitivinícola
2.1. Aplicació a Catalunya del RD 557/2020, de 9 de juny, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de la
COVID-19
El cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris, Adolfo Tris, informa sobre l’aplicació del
Reial Decret 557/2020 recent aprovat, que té com a principal objectiu establir una sèrie de mesures
extraordinaris per al sector vitivinícola per fe front a la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19.
Aquestes mesures es refereixen, d’una banda, a la posada en marxa d’ajuts a una destil·lació de crisi
per a la campanya 2019/2020, de manera que l’alcohol obtingut en aquesta destil·lació es destini a
usos industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics o energètics, per evitar
distorsions de la lliure competència i coadjuvar a l’assoliment de finalitats d’interès general; d’altra
banda, s’afronten mesures d’ajuts a l’emmagatzematge de vi amb la finalitat de contribuir a alleujar la
situació actual que el sector del vi pateix a causa de l’actual pandèmia, per reequilibrar el mercat des
de la banda de l’oferta. A més, permet una certa flexibilitat en l’aplicació de la normativa en vigor en la
matèria, per la qual cosa s’adapta el que regula el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a
l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, respecte a
la mesura de collita en verd amb efectes exclusius per a aquesta campanya.
Adolfo Tris informa també sobre la publicació ahir de la Resolució ARP/1394/2020 de convocatòria
d’aquests ajuts, les principals característiques dels quals, requisits, imports, sol·licituds i terminis
previstos es poden consultar en la següent presentació que s’annexa a l’acta:

Punt 2.1SERMA-Ajuts extraordinaris vi.pdf

Pel que fa referència a l’ajut a l’emmagatzematge de vi, la FCAC (O. Tolsà) demana si una cooperativa
té un vi comprat i pagat, però el comprador no l’ha retirat de les seves instal·lacions, si la cooperativa
pot demanar l’ajut. S. Puig respon que l’ajut l’ha de demanar el propietari del vi i, per tant, en aquest
cas, com el vi és de la cooperativa, sí podria demanar-lo.
L’Institut del Cava (Mª Mar Torres) assabenta que el MAPA entén que, d’acord amb el Reglament (UE)
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual es fixen els requisits i el contingut d’una norma
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de comercialització en el sector del vi, el vi DO qualificat dins una ampolla de cava i que no ha complert
el seu període de criança, pot sol·licitar l’ajut d’emmagatzematge privat del vi i així ho admeten altres
comunitats autònomes. Demana al DARP que faci una consulta explícita molt urgent (el termini per a
la sol·licitud finalitza dimarts vinent) al ministeri per aclarir aquest tema. El director general Carmel
Mòdol es mostra conforme. A. Tris comunica que tot i que el concepte de l’ajut és pagar el vi que està
en disposició de sortir al mercat (no el que està en procés), s’acceptarà la interpretació del MAPA.
Acord 2a
CR Cava (A. Comellas) recolza l’opinió, tant de la FCAC com de l’Institut del Cava.
Pel que fa a l’ajut de la collita en verd, Unió de Pagesos (E. Agramunt) no acaba d’entendre els criteris
de priorització per a l’aplicació del coeficient reductor, ja que d’acord amb el RD, s’aplicarà per parcel·les
senceres per cada sol·licitud. A. Tris respon que és força complicat i que l’exactitud perfecte del
percentatge que ens diguin no serà possible, sinó que serà el més aproximat que es pugui. Salvador
Puig recomana que a les sol·licituds es posin parcel·les de diferents tamanys per facilitar aquesta tasca.
El CRDO Costers del Segre (X. Farré) considera necessària l’elaboració d’un document amb els criteris
de prioritats establerts per a l’admissió de l’ajut a la collita en verd de raïm, abans d’obrir el període de
sol·licitud perquè els viticultors han de saber-ho per actuar en conseqüència. Acord 2b
El Director general Carmel Mòdol comenta que s’han pres una sèrie de decisions polítiques que han
conformat una Ordre per part del Ministeri que va ser traslladada per a la seva consulta un dia a les
comunitats autònomes i aprovada pel Gobierno a l’endemà, amb un seguit de canvis de gran calat, com
l’increment dels 7 M d’€ als 21 M d’€ actuals destinats a l’ajut de l’emmagatzematge, l’acceptació de
l’ajut de la collita en verd per als períodes 2020 i 2021, amb un pressupost de 10 M d’€ (inicialment no
contemplada), etc. En aquest últim cas, de les 4 comunitats autònomes que van interessar-se per
aquesta mesura, s’ha passat a 14 les que estan interessades actualment. Quan es posen unes mesures
per ajudar a un sector –diu- les dotacions pressupostàries s’han d’equilibrar i ser suficients per satisfer
el sector. Afegeix que el.
Vist això, C. Mòdol, tot i sent conscient de la dificultat de canviar un Reial Decret, recomana als
productors que demanin el que considerin raonable que han de demanar. Quan es disposi de les dades,
s’estarà en disposició de dir al MAPA que Catalunya necessita “X” M d’€ per aquesta mesura i afegeix
que el DARP sempre defensarà els interessos dels viticultors de Catalunya. JARC (I Vidal) demana al
DARP que es facin les gestions polítiques necessàries amb el MAPA per tal que l’ajut de la collita en
verd estigui suficientment dotat pressupostàriament per satisfer les expectatives del sector. Acord 2c
JARC (I. Vidal) demana que si un cop aprovada la sol·licitud de l’ajut de la collita en verd, es pot passar
la pre-podadora en comptes de tirar el raïm a terra. A. Tris respon afirmativament, sempre que no hi
hagi inconvenient per la part de residus. Salvador Puig afegeix que el que està clar és que no hi ha
d’haver raïms al cep; és la manera clara que no hauran entrat al mercat.
JARC (I. Vidal) exposa que, degut al context actual i la incertesa amb la plaga de míldiu, si es podria
fer una resolució provisional a la sol·licitud de l’ajut de la collita en verd, per poder posar en el circuit
de venda el raïm que a posteriori d’haver fet la sol·licitud de l’ajut de la collita en verd, tingui una opció
de compra, ja que seria una llàstima perdre aquesta oportunitat. A. Tris respon que una vegada
sol·licitat l’ajut, si es renuncia, hi ha penalitzacions previstes.
JARC (I. Vidal) demana al DARP flexibilitat i empatia amb el sector a l’hora d’aplicar els percentatges
establerts per l’article 33, sobre el 30% màxim admissible de pèrdua de producció per causa de
desastres naturals.
Joan Gòdia, fa la reflexió que ja s’ha vist la quantitat de dubtes que es presenten a l’hora d’aplicar els
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criteris de priorització i assabenta que el DARP ha provocat tot un seguit de reunions amb el MAPA,
però encara no està clar. Es compromet a seguir insistint.
INCAVI (S. Puig) informa que tots els Consells Reguladors de Catalunya estan reduint els rendiments,
perquè se senten obligats d’acord amb el que estableix a l’article 37 del Reial Decret 557/2020 que fa
referència a les obligacions dels Consells Reguladors, i ho estan fent en la mesura que consideren
cadascun en el seu territori, per tal de no causar inconvenients a ningú, tot i que les DO són competència
de les comunitats autònomes, i el reial decret trepitja les competències de les comunitats autònomes.
2.2. Most concentrat rectificat (MCR)
El director de l’INCAVI, Salvador Puig, primerament informa breument sobre el Pla de Xoc aprovat pel
Govern, amb mesures urgents per a la reactivació econòmica a causa de la crisi de la COVID-19.
En el quadre adjunt es mostres les diferents mesures extraordinàries, en el qual se separen les del
MAPA (verema en verd, destil·lació de vi i emmagatzematge privat), amb uns imports estimats,
condicionats als que arribin a Catalunya, i les mesures amb recursos propis del DARP, entre les que
destaca la del MCR, amb un pressupost de 4 Milions d’euros, del total dels 5,35 M€ destinats pel
Departament, en forma d’ajuts de minimis.
Les altres mesures subvencionades per la Generalitat són:
̵ Complement per a la línia del PDR destinada a la promoció de les DO, per tal que puguin arribar als
màxims,
̵ Exoneració de preus públics de les analítiques dels laboratoris oficials de l’INCAVI de Vilafranca i
Reus, per tal que resultin gratis
̵ Campanya de comunicació, que s’està treballant amb les DO
̵ Compensació a les DO’s víniques, amb un pressupost de 770.000€, adreçades als CR que pateixen
les conseqüències de la baixada de l’activitat dels cellers
Punt 2-INCAVI-Ajuts
extraordinaris vi.pdf

Sobre la mesura del MCR, l’INCAVI (S. Puig) informa que es va gestar amb AECAVA, per tractar de
donar una sortida addicional al raïm produït, reduir l’ús d’inputs externs del sector i per tant treure
pressió als viticultors. Al mateix temps, s’impulsa una indústria auxiliar que permetria tancar el cercle
en una producció de proximitat impulsant la bio-economia circular en el marc de l’estratègia de transició
cap al model de sostenibilitat que fomenta el Departament d’Agricultura.
Alguns elaboradors de Cava ja utilitzen aquest most concentrat fabricat amb raïm de fora de la zona
Cava. Amb l’incentiu del Departament d’Agricultura es pretén estendre aquesta pràctica a molts més
elaboradors i amb raïm apte per a Cava.
Salvador Puig explica, mitjançant l’esquema que s’adjunta, com seria el procés de la seva elaboració i
informa que l’ajut del DARP seria del 50% del seu cost. Es tracta d’una mesura molt potent ja que si
tots els elaboradors del cava ho utilitzessin, es requeririen 76 milions de kg de raïm per elaborar el MCR
necessari. El sector del cava ha d’acabar de decidir.
La FCAC (O. Tolsà) és de l’opinió que l’èxit de la mesura vindrà donat pel preu al qual resulti aquest
MCR. Demana si les cooperatives que ja es fan el MCR podran optar a l’ajut . S. Puig diu que sí, sempre
que es tracti de raïm de zona cava, afegint que tothom que estigui disposat a fer-ho que contactin amb
AECAVA.
CR Cava (A. Comellas) demana quan està previst que surti la publicació de l’ajut i, si està previst que
en cas que sobrin diners d’aquesta mesura, si es podran destinar a altres finalitats del sector. S. Puig
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informa que s’està treballant en aquesta línia, tot i que ara s’estan prioritzant les línies del Ministeri.
Quan tinguin un esborrany de l’Ordre de l’ajut, s’informarà al sector. De moment ja es compta amb els
diners i quan se sàpiga el sobrant, es valorarà. La FCAC (O. Tolsà) demana al DARP poder participar
en l’elaboració del projecte d’Ordre de l’ajut al MCR. Acord 2.2
L’Institut del Cava (Mª del Mar Torres) informa que estan treballant amb l’empresa que faria el MCR per
saber el preu i també en calcular les necessitats de MCR per donar resposta al DARP. Pel que fa als
diners sobrants, si ni han, han demanat al DARP que puguin anar a un Pla de comunicació per al Cava.
Agraeix el gest del DARP per estar al costat del sector del Cava.
Punt 2.2
INCAVI-Esquema operació MCR.pdf

3. RD 558/2020, de modificació de RD de normativa bàsica de potencial vitivinícola
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa sobre els principals canvis en la
normativa del potencial vitivinícola, tal i com ja es va avançar al sector a través de la bústia de Taules
Sectorials, arran de la publicació el passat 4 de maig del Reglament d’execució (UE) 2020/601 de la
Comissió de 30 d’abril de 2020 sobre mesures d’emergència per les que s’estableixen excepcions als
articles 62 y 66 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell en el que respecta
als terminis de les autoritzacions per plantacions de vinya i a l’arrancada en cas de replantació
anticipada i de la publicació del Reial Decret 558/2020 amb el que es modifiquen diferents RD que
estableixen la normativa bàsica de desenvolupament de Reglaments de la UE en matèria de fruites i
hortalisses.
Anna Goutan fa un resum de les principals modificacions normatives que afecten a la normativa de
potencial vitícola:
 Es prorroguen:
̵ Els drets concedits abans del 1 de gener de 2016 i que caducaven el 31/07/2020 caducaran
el 31/07/2021. No s’ha de demanar res; es farà automàticament des del RVC.
̵ Les conversions que caducaven a 31/07/2020 caducaran a 31/07/2021. Reflectit ja al RVC.
̵ Les replantacions que caducaven aquest 2020 caducaran el 4 de maig de 2021.
̵ Les noves plantacions que caducaven aquest 2020 caducaran el 4 de maig de 2021. No
s’aplicaran sancions, sempre i quan el titular notifiqui al DARP la seva voluntat de no plantar
i que no es vol beneficiar de l'extensió de la validesa.
 No es prorroguen:
̵ Les superfícies arrencades que havien de demanar la replantació abans del 31/07/2020 i a 1
d’agost no ho hagin fet. Afecta a 355 titulars. Per tant, els titulars que vulguin replantar cal que
ho demanin en temps. Acord 3a
̵ El termini per demanar la conversió de drets que caduquen al 2021, 2022 i 2023, finalitza el
31/12/2020. Al gener de 2020, des del Servei d’Ordenació Agrícola, es va enviar una carta a
tots aquells que tenien drets pendents de convertir per recordar-los la necessitat de fer-ho
abans de la data límit. A data d’avui, tenim en aquesta situació a 1.403 titulars, 2.007
parcel·les vitícoles i 978 ha. Demana que les organitzacions en facin la màxima difusió per tal
de no perdre potencial vitívinicola.
Anna Goutan comunica que totes les oficines comarcals estan assabentades per poder informar en cas
de consultes.
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Per últim, A. Goutan dóna les dades corresponents a les sol·licituds de noves plantacions presentades
aquest any 2020: 331 ha sol·licitades, de les quals a data d’avui 311 són admissibles, a falta de les
darreres revisions. Com a molt tard, l’1 d’agost el MAPA comunicarà al DARP la seva admissibilitat , i
es començaran a emetre les resolucions als titulars.
JARC (I. Vidal) se’n alegra de que s’hagi pogut aconseguir la pròrroga d’1 any, però considera molt
necessari aconseguir l’increment del període entre l’arrencada i la replantació fins a 8-10 anys, per tal
de poder tenir entre un 15 i un 20% descansant, ja que seria molt beneficiós. Acord 3b
El subdirector general d’Ajuts Directes, Valentí Marco, informa sobre les modificacions del Reial Decret
558/2020 que afecten al Pla de Reestructuració de la Vinya (PVR), moltes d’elles impulsades des del
DARP amb la col·laboració del sector, encaminades a flexibilitzar la gestió i els controls d’aquesta
campanya.
Les accions que tenien com a data de finalització el 31 de juliol d’aquesta campanya, ja siguin provinents
dels ajuts del 2019 o d’operacions biennals del 2018, es prorroguen un any més, però s’han de
comunicar al DARP. També informa que per les circumstàncies excepcionals, aquestes actuacions que
s’havien de fer enguany, ja siguin de sol·licituds del 2018 o del 2019, si no s’han finalitzat en la seva
totalitat, no s’aplicaran les penalitzacions previstes. Considera que aquestes mesures de flexibilització
són molt positives perquè permetran, a cadascun segons les seves circumstàncies, adaptar-se a
aquesta campanya.
V. Marco mostra la seva preocupació pel fet que hi ha molts pocs expedients que han comunicat la
finalització de les actuacions i convida al sector a revertir aquesta situació per tal de poder anar
efectuant els controls de camp, evitant un coll d’ampolla.
Pel que fa a la campanya de la DUN 2020, el termini de la qual desprès de la pròrroga va finalitzar el
15 de juny, V. Marco informa les sol·licituds de l’ajut han disminuït molt ( 574 sol·licituds), lògicament
condicionades per la situació de mercat i d’excepcionalitat que estem vivint.
Una de les modificacions establertes pel Reglament d’execució (UE) 2020/601 és permetre arribar al
percentatge màxim de finançament. A l’Estat espanyol està fixat en un 50%, i es podria elevar aquest
sostre al 60% de finançament. Es compromet a fer arribar al sector en pocs dies una proposta d’Ordre
en aquest sentit. La FCAC (O. Tolsà) demana poder participar en l’elaboració d’aquesta normativa.
Acord 3C
JARC (I. Vidal) demana si hi ha previst fer algun dels pagaments previstos pendents del PRV. V. Marco
respon que tan bon punt hi hagi un volum important de certificacions, el DARP estarà en condicions de
fer un pagament i, per aquest motiu, ha animat al sector a augmentar el ritme de les comunicacions de
les certificacions, que cal fer abans del 31 de juliol.

4. Afectació del míldiu. Campanya 2020
El Cap del Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné, informa sobre l’afectació pel Míldiu en les diferents
zones vitícoles de Catalunya en aquesta campanya 2020, i de l’estratègia d’avisos fitosanitaris antimildiu organitzada des del Servei de Sanitat Vegetal (SSV) amb la col·laboració de les ADVs i viticultors.
Enguany, la incidència del míldiu en la vinya ha estat molt elevada, deguda a les condicions
meteorològiques adverses que l’han propiciat, afectant especialment a les vinyes ecològiques que
només poden aplicar tractaments preventius de contacte a base de coure, que desapareix amb les
pluges.
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J. Giné comunica que malgrat l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid-19, les Estacions d’Avisos
del SSV han seguit facilitant informació sobre el risc i els avisos de tractament.
Les regions més afectades són: DO Penedès (la que més), Alt i Baix Empordà, Lleida, Terra Alta i
Ribera de l’Ebre, on s’han produït pèrdues de collita de diferent consideració.
Tota la informació està a la presentació exposada, que s’annexa a l’acta:

Punt 4-MILDIU.pdf

Feta aquesta exposició, la Cap del Servei de Sostenibilitat Agrària, Pilar Ricart, intervé per informar de
la creació d’un grup de treball específic per a la vinya, en el marc de la Comissió Territorial
d’Assegurances, en el que estan presents, ENESA, Agroseguro, el DARP i les organitzacions
professionals, amb l’objectiu d’estudiar les diverses problemàtiques que afecten a la vinya, com els
cops de calor, els preus de les assegurances per a cadascuna de les varietats i el Míldiu, que el sector
considera que cal revisar.
Pel que fa a l’afectació del Míldiu a la vinya, P. Ricart informa que, ENESA i Agroseguro consideren
que aquest risc no es contempla en les assegurances de les Comunitats autònomes del nord de l’Estat
espanyol, perquè ho consideren una conseqüència d’un problema de maneig (tot i que sí queda cobert
en altres CCAA del sud, suposant un greuge comparatiu) i no del canvi climàtic com defensa el sector,
raó per la qual cosa demana la inclusió d’aquest risc a les línies i cobertures de l’assegurança de la
vinya. Acord 4
P. Ricart comenta que ENESA ha demanat al DARP que realitzi una valoració al respecte, per confirmar
si veritablement l’afectació del míldiu és producte d’un risc climatològic (pluges combinades amb altes
temperatures) o de maneig i els han demanat un informe tècnic de quines possibilitats hi ha de que
passi, quines serien les afectacions i com es podria cobrir aquest risc per l’assegurança.
La FCAC (O. Tolsà) manifesta que bé sigui pel canvi climàtic, bé sigui per les condicions excepcionals
climatològiques d’aquest any, aquest risc s’hauria de contemplar perquè cada any ni ha afectació i es
refereix als Premsi Míldiu que corrobora aquet fet. JARC
(I. Vidal) coincideix amb l’opinió de la FCAC i agraeix al DARP l’esforç de fer l’informe tècnic,
especialment al Joan Reyes i al Jordi Giné.
E. Guillaumes agraeix a totes les parts pel bon funcionament de l’Estació d’Avisos i per la continuïtat
de les prospeccions, malgrat la crisi del Covid-19 i reconeix que aquest any ha estat molt dolent pel que
fa a l’afectació del Míldiu, especialment pels viticultors ecològics.
5. Torn obert de paraules
La Unió de Pagesos (J. Santó) demana que, en cas que una parcel·la vitícola sigui beneficiària de la
verema en verd, s’exclogui del RVC com a productiva i que s’hauria d’explicar als viticultors. Acord 5
La Unió de Pagesos (J. Santó) comenta que davant les limitacions i restriccions imposades en diversos
àmbits geogràfics, davant la reducció dels rendiments productius per aprovar a totes les DO, davant
dels ajuts per elaborar el most concentrat rectificat, el DARP hauria de tenir clara la resposta a les
sol·licituds de l’enriquiment.
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L’INCAVI (Salvador Puig) manifesta que quan es necessita fer una pràctica enològica d’enriquiment,
cal presentar una sol·licitud i recorda que, per acord de la Taula Sectorial, es va simplificar l’any passat,
agilitant molt el procediment establert.
Pel que fa a la problemàtica d’estocs de la DO Cava, es va arribar a dir al darrer Ple que al cava li
sobrava una anyada i la DO Cava va demanar poder destil·lar 50 milions de litres. Catalunya té una
capacitat de destil·lació màxima e 5 o 6 milions de litres; per tant, no veu perill de que falti raïm.
La directora, Elisenda Guillaumes, agraeix l’esforç de coordinació que han fet els Serveis d’ordenació
Agrícola i el de Regulació de Mercats pel que es refereix al Registre Vitivinícola de Catalunya.
ACORDS
Aprovació acta
1

S’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior, referenciada amb el codi VI/01/2020 de data 22
de gener de 2020, a manca d’incloure un paràgraf referent a la intervenció de la Sra. Isabel Vidal
del JARC, que es compromet a fer arribar al DARP a través de la bústia de Taules Sectorials, el
qual es passarà a la resta dels membres de la Taula per a la seva aprovació.

RD 557/2020- Ajuts extraordinàries al sector vitivinícola
2a

L’Institut del Cava (M Torres) demana que es consulti urgentment al MAPA la següent qüestió
referida a l’ajut d’emmagatzematge privat de vi per aplicar-ho al cava: “En el caso del Cava,
¿serían subvencionables las botellas de Cava en rima (elaboradas a partir de vino base calificado
por la DOP Cava) que en el momento de presentación de la solicitud de ayuda por almacenamiento
privado no hayan cumplido el período mínimo de crianza de 9 meses?”. El DARP (C Mòdol) es
compromet a consultar-ho a la DG de Producciones Agrarias del MAPA i a traslladar la resposta
al sector a través de la bústia de Taules sectorials. El DARP (A. Tris) es compromet a acceptar la
interpretació que en faci el MAPA.

2b El CRDO Costers del Segre (X Farré) demana que s’elabori un document amb els criteris de
prioritats establerts per a l’admissió de l’ajut a la collita en verd de raïm, atesa la seva
complexitat establerta pel MAPA. El DARP (A. Tris) es compromet a fer-ho.
2c JARC (I. Vidal) demana al DARP que es facin les gestions polítiques necessàries, en cas que
el pressupost de l’ajut de la collita en verd no arribi a les expectatives del sector. C. Mòdol)
recomana als viticultors demanar els ajuts que cregui oportuns i es compromet a defensar els
interessos dels viticultors catalans fent les gestions necessàries amb el MAPA per tal d’obtenir
pressupost suficient per satisfer les necessitats del sector.
MCR
2.2

La FCAC (O. Tolsà) demana participar en l’elaboració del projecte d’Ordre del most
concentrat i demana que se li faci arribar el projecte d’Ordre. El DARP (C. Mòdol) es
compromet a fer arribar als membres de la Taula l’esborrany d’ordre, tan bon punt estigui llesta,
per tal que puguin fer les observacions pertinents abans de publicar-la.

RD 558/2020- modificació normativa del potencial vitivinícola
3a

El DARP (A. Goutan) es compromet a fer un recordatori per mail als viticultors amb
superfícies arrencades que havien de demanar la replantació abans del 31/07/2020.

3b JARC (I. Vidal) demana que el DARP continuï treballant per incrementar el període entre
l’arrancada i la replantació fins a 8 o 10 anys ja que ajudaria molt al sector el fet de poder tenir
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entre un 15-20% de terra descansant. INCAVI (S. Puig) respon que s’han fet gestions i es
continuaran fent davant del MAPA per tal que es demani a la CE.
3c

La FCAC (O .Tolsà) demana participar en l’esborrany d’ordre que modifica l’Ordre ARP
27/2018 que regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al
període 2019-2023, que inclourà l’increment del finançament del 50% al 60% per a les sol·licituds
del 2020. El DARP (V. Marco) es compromet a fer-la arribar al sector per a la seva consulta.

Afectació del mildiu
4

El sector demana al DARP la necessitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació del risc de danys per
míldiu a Catalunya, a les assegurances agràries. El DARP (P. Ricart) es compromet a traslladarho a ENESA i a Agroseguro.

Torn de paraules
5

La Unió de Pagesos (J. Santó) demana que, en cas que una parcel·la vitícola sigui beneficiària
de la verema en verd, s’exclogui del RVC com a productiva.. El DARP (C Mòdol) es compromet
a actuar d’acord a la legalitat del procediment vitivinícola, i a coordinar-se amb la DG d’Agricultura
i Ramaderia, concretament amb el Servei d’Ordenació Agrícola.

Sense més temes a tractar, la directora general d’Agricultura i Ramaderia agraeix a tothom, sector i
administració, la seva presència i col·laboració en aquesta reunió de la Taula Sectorial i la dona per
conclosa quan són les 18.55 h
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Acta reunió anterior (document)
SERMA- Ajuts extraordinaris en el sector vitivinícola (presentació)
Esquema operació MCR (document)
INCAVI- Ajuts extraordinaris Vi (presentació)
Míldiu de la Vinya 2020 (presentació)
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