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/03/20
Data: 15/12/2020
Lloc: Plataforma virtual Teams
Horari: 11.05 h / 14.10 h
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Nou aplicatiu del Registre Vitivinícola de Catalunya: e-RVC
3. Resum del potencial vitícola
4. Balanç de la campanya de verema 2020
5. Balanç del Pla de Xoc per al sector vitivinícola 2020
6. Situació dels ajuts
6.1. Ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya
6.2. Situació de la tramitació dels ajuts extraordinaris del sector vitivinícola
6.3. Ajuts de mínimis per l’afectació de la plaga de míldiu
7. Assegurances agràries del raïm de vinificació
8. Prestació vínica obligatòria
9. 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, Berta Manteca i Laura Solé
FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya): Joan Josep Raventós i Oscar Tolsà
AECAVA: Mª del Mar Torres
D.O. Pla de Bages: Eva Farré
CRDO Costers del Segre: Imma Sierra
CRDO Conca de Barberà: Bernat Andreu
CRDOQ Priorat: Salus Àlvarez
CR Cava: Alexandre Comellas i Luis Marco
Entitats Convidades
CRDO Catalunya: Xavier Pié
AVC (Associació Vinícola Catalana): Antonio Cruces
Representants del DARP
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA
La directora general: Elisenda Guillaumes (co-presideix la reunió)
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La subdirectora general d’Agricultura: Neus Ferrete (co-presideix la reunió)
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola: Anna Goutan
La coordinadora de les Taules Sectorials Agràries: Ana M. Llansó (actua com a secretària de la reunió)
La responsable de Gestió Telemàtica Ramadera: Anna Martell
DIRECCIÓ GENERAL D’ALIMENTACIÓ, QUALITAT I INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
El subdirector d’Indústries i Qualitat agroalimentària: Joan Gòdia
El cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris: Adolfo Tris
La cap del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Isabel Gomar
Els tècnics del Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentaries: Ernest Espinàs i Josep Adroher
L’Inspector Agroalimentari de la SG de la Inspecció i Control Agroalimentari: Francesc Canals
DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL
La cap del Servei de Sostenibilitat Agrària: Pilar Ricart
La cap del Servei de Control Integrat i Pagaments: Laura Ruana
El cap de Secció de Pagaments: Frederic Giraldez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LA CATALUNYA CENTRAL
El director dels Serveis Territorials: Ramón Lletjós
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A GIRONA
La directora dels Serveis Territorials: Elisabet Sànchez
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A TARRAGONA
El director dels Serveis Territorials: Àngel Xifré
El cap de Coordinació Territorial: Jaume Boada
SERVEIS TERRITORIALS DEL DARP A LES TERRES DE L’EBRE
El director dels Serveis Territorials: Jesús Gómez
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
Introducció
La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, inicia la reunió donant la
benvinguda a tots els presents i indicant breument el procediment que s’utilitzarà per demanar la
paraula i moderar aquesta reunió virtual i informa que s’enregistrarà, si ningú té inconvenient, per tal de
facilitar l’elaboració de l’acta i per tal que quedi a disposició de tots els assistents.
La DG E. Guillaumes, passa a fer un breu repàs dels acords, peticions i compromisos adquirits en la
passada reunió:
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 Es va demanar al MAPA si l’ajut d’emmagatzematge privat de vi era aplicable al cava, encara que
en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut no s’hagués complert el període mínim de
criança de 9 mesos. La resposta va ser afirmativa i així s’ha acceptat des del DARP.
 Es va demanar 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, i s’ha fet.
 Es va demanar que es fessin les gestions polítiques necessàries, en cas que el pressupost de l’ajut
de la collita en verd no arribés a les expectatives del sector. S’han fet les gestions, però no s’ha
obtingut un resultat satisfactori perquè el FEGA no ha incrementat el pressupost i s’han aplicat els
coeficients sense cap modificació
 Es va demanar la participació del sector en l’elaboració del projecte d’Ordre del most concentrat i
es va enviar, a través de la bústia de Taules Sectorials, per tal que es poguessin fer les aportacions
corresponents.
 Es va demanar fer un recordatori per mail als viticultors amb superfícies arrencades que havien de
demanar la replantació abans del 31/07/2020, i es va fer el 22 de juny
 Es va demanar que el DARP continués treballant per incrementar el període entre l’arrancada i la
replantació fins a 8 o 10 anys i s’han fet vàries gestions, entre les que figuren l’enviament d’una
carta de l’HC al ministre d’Agricultura exposant la qüestió i demanant aquesta modificació. La
resposta per part del MAPA ha estat fer una consulta a totes les CCAA perquè ens pronunciem al
respecte. Per tant, encara no sabem com finalitzarà.
 Es va demanar la participació del sector 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 20192023, i es va passa via Taules sectorials per fer observacions el passat 2 d’octubre.
 Es va demanar que, en cas que una parcel·la vitícola sigui beneficiària de la verema en verd,
s’exclogui del RVC com a productiva i les parcel·les que tenien l'ajut de verema en verd es van
excloure del càlcul de saldo.
 Es va demanar la necessitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació del risc de danys per míldiu a Catalunya,
a les assegurances agràries i s’està treballant amb Agroseguro i Enesa en aquest sentit.
La cap del Servei d’indústries Agroalimentàries, Isabel Gomar, dona comptes de la demanda que es va
fer sobre quines accions es varen dur a terme, en el marc del CADECAT, arran de la denúncia per part
de JARC al setembre 2019, sobre l’incompliment d’un contracte de venda de raïm:
 Es va fer un Pla de controls 2019-2020 en el sector vitivinícola amb els resultats següents: controls
a 10 cellers, amb un impacte de 86 relacions comercials amb un total de 105 factures per un import
de 3,63 M€. Es van detectar 19 infraccions (18 amb competència sancionadora del DARP i 1 de
l’AICA), 11 de les quals lleus (per no incloure un preu cert al contracte) i 8 de greus (per pagaments
fora de termini, que varen comportar sancions per un total de 35.541 €.
I Gomar aprofita per recordar que la Llei de la cadena està en tràmit parlamentari i és un bon moment
per fer aportacions de propostes i anima al sector a fer-ho. Des de DARP és previst fer, al mes de
gener, una jornada webinar sobre la Llei de la Cadena Agroalimentària, a la que convida a participar a
tothom, de la qual poden sorgir grups de treball o propostes per ajudar al DARP a obtenir els preus de
cost, o qualsevol altra qüestió per millorar-la.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat i sense esmenes, s’acorda aprovar l’acta de la reunió anterior referenciada amb el codi
VI/02/20, duta a terme el 19 de juny de 2020. Acord 1
Punt 1- Esb acta TS
Vinya 19 juny 2020.pdf
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2. Nou aplicatiu del Registre Vitivinícola de Catalunya: e-RVC
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa sobre el nou aplicatiu del RVC que s’està
desenvolupant des del DARP per substituir l’actual: el e-RVC. Aquest ha de permetre:
 Implementar l’administració electrònica donant compliment a la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques
 Millorar la relació amb el sector vitivinícola, atès que el nou sistema facilitarà l’accés a cellers,
viticultors i denominacions d’origen simplificant la relació amb el Departament
 Millorar la relació entre administracions tant Catalanes com estatals
 Augment de la parametrització, escalabilitat, flexibilitat i autonomia del sistema
 Facilitar i agilitzar el control del potencial vitícola, permetent en control administratiu dels
expedients de forma massiva i automatitzada
 Crear millores per assegurar la traçabilitat des del camp a l’ampolla
Es tracta d’un projecte a llarg termini aprovat per un import total de 2.665.000,00 i amb una durada fins
a finals del 2023, de gran importància per al Departament i per al sector vitivinícola català, ja que ens
permetrà disposar d’una eina capaç de donar resposta a les mancances que tenim avui amb el RVC
actual. El nou e-RVC ha d’incidir en 3 eixos: simplificació, tant per al ciutadà com per al Departament,
innovació i anàlisis de la informació.
L’empresa guanyadora de la licitació ha estat T-Systems i ja s’han començat a fer les primeres reunions
on s’ha acordat prioritzar les funcionalitats orientades al ciutadà, i en concret les relacionades amb
l’adaptació a l’administració electrònica regulada a la Llei 39/2015. Està previst que entri en
funcionament el primer semestre de 2022, havent-hi un període de coexistència amb el RVC actual.
Per dur a terme el desenvolupament d’aquesta eina, de vital importància per al sector, s’aniran duent a
terme un seguit de reunions tècniques fins a la finalització del projecte, on es definiran els requeriments
funcionals del nou programa. En dites reunions es comptarà amb la participació fels tècnics dels Serveis
Centrals del DARP, dels tècnics de territori que diàriament estan utilitzant el RVC, així com de les
principals organitzacions del sector per tal de copsar al màxim les necessitats així com les mancances
o problemàtiques detectades en el RVC actual. Per aquest motiu, A. Goutan es compromet a enviar al
sector un document en forma de fitxa per recollir-les i començar a treballar-les amb el màxim
d’eficiència. Acord 2
3. Resum del potencial vitícola
La cap del Servei d’Ordenació Agrícola, Anna Goutan, informa de les dades sobre el potencial vitícola
de la campanya actual, d’acord amb la presentació exposada que queda annexada a l’acta:
punt 3- Resum
potencial vitícola_1 (1).pdf

Anna Goutan informa que ahir es va rebre del MAPA una proposta d’un nou Reglament europeu
transitori, que encara està en discussió, que es preveu publicar abans de finalitzar aquest any, la qual
cosa pot ser que modifiqui alguna de les dades exposades pel que fa als terminis de caducitat de les
autoritzacions abans del 31 de desembre d’enguany. A la diapositiva 8 es pot consultar el detall de les
dates de caducitat de les autoritzacions, d’acord amb la normativa original, el RD 558/2020 i la darrera
versió del nou reglament transitori previst.
Anna Goutan es compromet a fer arribar el text del Reglament i del RD que ho desenvolupi, tan bon
punt ho els tingui a disposició, via Taules sectorials. Compromís 3
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A la pregunta de JARC si recomanaria als viticultors demanar la conversió dels drets en autoritzacions
abans del 31 de desembre de 2020, A. Goutan diu que sí, ja que acabaran plantant abans que els
caduquin. Remarca que aquesta informació sobre el Reglament l’ha obtingut ahir i així els hi ha avançat,
però no pot garantir res perquè encara està pendent de publicació. Hi ha 904 ha de potencial i les que
no es converteixin abans del 31 de desembre d’enguany, si no es canvia el nou reglament, no es podran
convertir.
JARC insisteix en la importància d’ampliar el termini dels 5 anys entre arrencades a 8 o 10 anys. La
sub-directora Neus Ferrete comenta que ja s’han fet les gestions comentades anteriorment per la
directora, i incita al sector a demanar-ho al Ministeri directament des de les organitzacions per fer més
pressió entre tots. Unió de Pagesos manifesta que molts dels viticultors no estan deixant passar ni els
5 anys perquè deixen de percebre els ajuts de PASVE i aquest ajut és molt determinant a l’hora de fer
les inversions i no es volen arriscar a que no es convoquin.
4. Balanç de la campanya de verema 2020
El cap de Servei de Viticultura, Xoan Elorduy, informa que la campanya ha sigut molt dolenta, marcada
per una gran quantitat de precipitacions molt superiors a la mitjana dels darrers 13 anys, i per una
gelada al març que va afectar a bona part de les vinyes de Catalunya. Aquest excés d’humitat ha
provocat una forta i extensa aparició de míldiu, que ha afectat sobre tot a les vinyes ecològiques. Mostra
les dades de precipitacions corresponents a 3 zones del territori (Batea, Falset i Sant Sadurní d’Anoia)
on es pot veure que hi ha hagut 2 pics de precipitació en els mesos de desembre-gener i abril-maig, i
un tercer pic al juny en la zona del Penedès.
Fent la comparativa per DO del balanç de la campanya 2020 respecte la de 2019 i 2018, resulta que al
2020 s’han produït 311.166.650 kg, que suposen de mitjana per al total de Catalunya un 27,58% menys
del produït al 2019 i un 28,53% menys del produït al 2018. S’adjunta la presentació exposada a l’acta:
punt 4- Balanç
Campanya Verema TS 15_12_20.pdf

Unió de Pagesos demana a l’INCAVI que re-faci la taula comparativa presentada, un cop es disposi de
l’assignació definitiva a cada DO de les darreres pesades i la faci arribar. Petició 4a i compromís 4b
JARC es queixa que en l’històric de pesades que tramet el DARP hi hagi entrades de raïm amb doble
o triple aptitud l’any 2011 i demana el perquè. A. Goutan respon que es deu a que la DO no ha marcat
la tramesa. Des de DO Catalunya es considera inacceptable que hi hagi alguna DO que no compleixi
amb el sistema establert i demana a l’INCAVI que els ho exigeixi. Petició 4c
5. Balanç del Pla de Xoc per al sector vitivinícola 2020
El director de l’INCAVI, Salvador Puig, recorda que el pla de Xoc per al sector vitivinícola 2020 va ser
aprovat pel Govern de la Generalitat com a mesura complementària als ajuts PASVE del Ministeri
d’Agricultura. El director presenta un quadre-resum amb els fons destinats a cadascuna de les mesures
aprovades tant per part del MAPA, com pel DARP, així com la seva execució final.
Salvador Puig destaca que des del DARP es va apostar per la mesura del MCR, a petició d’AECAVA,
però només s’ha executat 0,3% per manca de matèria primera, per la qual cosa es van traslladar quasi
4 milions d’euros a la mesura del Míldiu que finalment va comptar amb 8,4 M€, amb una execució del
100%. S’ha doblat el pressupost de la campanya de comunicació “Gaudeix del que és bo” que està
sortint a ràdio i TV3, i en canvi no ha estat possible tirar endavant la mesura d’exoneració de les
analítiques per un tema legal de competència.
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Tot i que s’esperava obtenir més fons del MAPA, i gràcies a l’esforç del DARP, s’ha aconseguit un
suport total de 15,03 Milions d’euros per al sector.

MESURES
Verema en verd
Destil·lació
Emmagatzematge
MCR
Mídiu (sobrevingut)
Complement promoció PDR DO
Exoneració preus analítiques INCAVI
Campanya comunicació
Compensació DO víniques

TOTAL

Projectes M€
Execució M€
MAPA DARP TOTAL MAPA DARP TOTAL
6
8
2

16

2
1,2
2,1

4
0
0,33
0,15
0,1
0,77

6
8
2
4
0
0,33
0,15
0,1
0,77

5,35

21,35

5,3

0,3
8,4
0,33
0
0,2
0,5

2
1,2
2,1
0,3
8,4
0,33
0
0,2
0,5

9,73

15,03

6. Situació dels ajuts
6.1. Ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya
La cap del servei de control integrat i pagament, Laura Ruana, informa sobre:
 Pagaments fets durant l’exercici financer d’aquest any 2020 (corresponents a certificacions DUN
2019 i certificacions biennals de la DUN2018 fonamentalment, i a certificacions residuals de
campanyes anteriors, amb una assignació inicial de 5.443.000 €, reduïda posteriorment a
3.266.336€ per cobrir les mesures extraordinàries de la Covid-19)
 Sol·licituds de la convocatòria 2020 (nombre de sol·licituds presentades, aprovades i no aprovades
amb motius de la denegació)
 Convocatòria 2021 (es demanaran fotos geo-etiquetades per justificar l’acció d’anivellament)
 Mesures de flexibilització per la Covid-19 (establertes al RD 558/2020 modificant el RD 1363/2018,
que es preveuen es prorroguin per al exercici de 2021)
S’annexa el document amb el detall de la informació exposada:
Punt_6_1_T_sectorial_v
inya_ARV_SCIP_15_12_2020.pdf

Laura Ruana informa que dijous vinent es realitzarà un pagament corresponent a les bestretes de les
sol·licituds 2020 (495.020,93€) i a certificacions posteriors al 15 d’octubre d’expedients de 2019
(186.237€), de 2018 (109.925€) i d’algun de campanyes anteriors. Compromís 6.1
6.2. Situació de la tramitació dels ajuts extraordinaris del sector vitivinícola
El cap del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris, Adolfo Tris, informa sobre els 3 ajuts
extraordinaris per al sector vitivinícola del FEGA convocats pel MAPA, amb el suport de la presentació
que s’annexa a l’acta, que conté el detall de la informació exposada: dades generals de l’ajut, quantitat
sol·licitada i coeficients aplicats a nivell estatal, repartiment entre les diferents comunitats autònomes,
dades específiques de l’ajut corresponents a les sol·licituds, concessions i pagaments de Catalunya i
estat de la tramitació per a cadascun dels ajuts:
punt 6.2- Ajuts
extraordinaris vi.pdf
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En resum, les dades de Catalunya:
 Ajut a la destil·lació de crisi de vi: import concedit d’1.240.200,79 €, corresponents a 31.952,26 hl
de 41 beneficiaris
 Ajut a l’emmagatzematge privat de vi: import concedit de 2.099.408,65 € corresponents a
409.596,21 hl de 58 beneficiaris
 Ajut a la collita en verd de raïm: import concedit de 1.975.496,85 € corresponents a 774,27 ha de
332 beneficiaris
La FCAC (J.J. Raventós) demana al DARP que informi als viticultors del detall de l’import pagat i els
motius dels descomptes que s’hagin aplicat. Adolfo Tris assumeix tenir pendent d’informar al sector els
acords d’inici on s’explica el perquè s’ha hagut d’aplicar un coeficient reductor, etc., degut a l’excés de
treball que ha suposat per al seu Servei gestionar aquestes mesures, però es compromet a fer-ho
arribar durant el mes de gener de 2021. Petició 6.2a
CRDO Catalunya (X. Pié) demana al DARP disposar de les dades per comunitats autònomes de l’ajut
de la collita en verd, per tal de poder valorar aquesta mesura a nivell de Catalunya. Petició 6.2b
6.3. Ajuts de mínimis per l’afectació de la plaga de míldiu
La cap del Servei d’ordenació Agrícola, A. Goutan, informa sobre la tramitació d’aquest ajut de mínimis
destinat a compensar les pèrdues econòmiques durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència
de l’afectació de la plaga del míldiu, explicant la cronologia de cadascun dels tràmits realitzats i fent un
resum de les sol·licituds presentades per tipus de declarant i demarcació territorial amb el seu estat
final, així com els motius pels quals no s’han pogut admetre a tràmit, o s’han desistit o denegat algunes
de les sol·licituds presentades. Recorda que el pressupost inicial era de 4 M€, que es va ampliar a
8.391.325,41€ mitjançant la Resolució ARP/3173/2020, publicada aquest passat 9 de desembre.
En resum, de les 942 sol·licituds presentades, 600 han estat concedides, 1 denegada, 261 no admeses
i 80 desistides. A data actual s’han presentat 35 recursos d’alçada, pendents de revisar i donar resposta
durant el primer trimestre del 2021. S’annexa la presentació exposada, que conté el detall de les dades:
punt 6.3- Ajuts
minimis Míldiu.pdf

JARC (I Vidal) fa la reflexió que quan es va discutir l’Ordre d’aquest ajut, es va proposar que la
comparativa de la collita 2020 respecte a la del 2019 es fes sobre els vins emparats en una DO. Vistes
les resolucions, considera que hi ha uns rendiments de fins a 35.000 kg de raïm/ha al 2019
(corresponents a vins de taula), que aquest any s’han convertit en 18.000, que pot ser fan que el
repartiment de l’ajut no sigui del tot just. Vol deixar clar que no es van adonar en sortir l’Ordre, però
voldria que es tingués en compte en properes ocasions. Petició 6.3a. Afegeix que els viticultors estan
molt contents amb aquest ajut tramitat amb tanta rapidesa. La directora E. Guillaumes respon que
l’Ordre es va tramitar de forma molt urgent i que si s’haguessin tingut les observacions en el moment
oportú, s’hagués pogut analitzar aquesta qüestió amb més profunditat.
Unió de Pagesos (E. Agramunt) considera fora de lloc que molts viticultors de determinades zones que
l’any 2019 varen tenir un rendiment més baix del normal per l’efecte dels cops de calor, hagin quedat
fora de l’ajut perquè la comparativa de rendiments amb la collita d’aquest 2020 no reflecteix la pèrdua
de rendiment. Demana al DARP que aquestes comparatives es facin amb la mitjana de rendiments de
varis anys i no amb el d’un únic any, com s’ha fet en aquesta Ordre. Demana que es tingui en compte
a l’hora de valorar els recursos interposats. Petició 6.3b
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7. Assegurances agràries del raïm de vinificació
La cap del Servei d’Ajuts a la de Sostenibilitat Agrària, Pilar Ricart, informa sobre les gestions i reunions
realitzades amb Enesa i Agroseguro per tal d’incloure els danys provocats pel míldiu a línia
d’assegurances del raïm de vinificació. En la Comissió Territorial d’Assegurances Agràries de
Catalunya, a través del Grup de treball específic per al raïm de vinificació, s’està treballant per millorar
la línia perquè es considera que han de poder estar coberts tots els danys produïts per adversitats
climatològiques que no pot controlar l’agricultor amb el seu maneig, i el míldiu és un d’aquests, i s’estan
fent totes les gestions per incloure’l en la línia d’assegurança. Alhora, també es treballa en altres
millores com són els preus pels quals s’han d’assegurar aquests danys i estan oberts a qualsevol
proposta que pugui arribar per part del sector.
Es dóna la circumstància que en la zona sud de l’estat espanyol, sí tenen coberts els danys provocats
pel míldiu, però no la zona nord, cosa que s’ha demanat insistentment en els darrers anys que es
corregeixi, tot i que es pot mantenir un tractament diferenciat dels riscos, d’acord amb les diferents
condicions climatològiques i les diferents produccions de cada zona. Al no obtenir resposta per part
d’Agroseguro, P. Ricart assabenta que es va fer (i es va enviar a Agroseguro i a ENESA) un informe
molt detallat per part de la DG d’Agricultura amb l’evolució de l’afectació del míldiu dels últims anys, els
tractaments aplicats i una estimació de la pèrdua de producció, on es posa de manifest clarament que
aquest any 2020 l’afectació per míldiu ha estat provocada per unes condicions climatològiques adverses
i, per tant, l’assegurança hauria de cobrir les pèrdues ocasionades. S’han fet varies reunions a Madrid
i una reunió específica amb Agroseguro-Catalunya on s’ha donat trasllat de la qüestió, i està prevista
fer una reunió trilateral DARP/ENESA/AGROSEGURO per seguir insistint en el tema fins aconseguirho.
Unió de Pagesos (E. Agramunt) es queixa de que, per a l’assegurança d’aquest any, per part d’algunes
DO es va demanar l’increment del preu d’algunes varietats i no s’ha contemplat. P. Ricart manifesta
que es preveu traslladar aquest any i creu que ha estat un problema de “tempos”, traslladant-se la
petició en un moment de tramitació de la línia quan ja no es podia admetre.
FCAC (J. J. Raventós) manifesta que caldria avançar-se i estudiar quin impacte tindran les noves
inclemències meteorològiques provocades pel canvi climàtic, per preveure-les en les assegurances. P.
Ricart es mostra d’acord i caldria fer un estudi en el sí del Grup de treball d’assegurances de Catalunya
per detectar quins són els riscos que han provocat danys durant els darrers 4 o 5 anys i que s’ha vist
que no estan prou coberts per l’assegurança o nous riscos que no estan contemplats i estudiar-los bé
per poder millorar la línia, adequant-la a les necessitats del sector productor. Emplaça al sector a fer
aquesta anàlisi, abans de reunir al Grup de treball aquest primer trimestre de l’any vinent.
8. Prestació vínica obligatòria
El subdirector d’Indústries i Qualitat agroalimentària, Joan Gòdia, informa que arran de la publicació de
la normativa estatal que incrementa el grau alcohòlic de les prestacions víniques obligatòries, el director
general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, va demanar al MAPA que
les excepcions que teníem a Catalunya per als vins blancs, puguin continuar, cosa que s’espera
aconseguir l’any vinent. La resposta per part del MAPA ha estat que aquest incrementat s’ha acordat
per les comunitats autònomes, en base a les reserves de vi existents.
Unió de Pagesos (J. Santó) demana que no es redueixi el grau alcohòlic de la prestació vínica
obligatòria, perquè ho troba una contradicció, si el que es vol és treure producte del mercat. Manifesta
que cal posar ordre en el sector.
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FCAC (J.J. Raventós) s’oposa completament a l’opinió de la Unió de Pagesos. Considera que és una
injustícia que Catalunya, que ha fet l’esforç de reduir la producció aquests anys, mentre en altres zones
de l’Estat espanyol l’han incrementat, i els grans perjudicats són les cooperatives i els elaboradors de
vins, que tenim tots els estocs del 2020 i encara tenim vi del 2019 per vendre. Recorda que van ser les
DO, que al 2013 van demanar la disminució del grau als 7 per als vins blancs i als 10 per als negres.
JARC (I. Vidal) s’alinea amb el posicionament d’Unió de Pagesos, per la situació de desequilibri existent
amb uns estocs importants. Manifesta que el sector productor també està fent esforços per equilibrar
el mercat.
AECAVA (M. Torres) manifesta que, d’acord amb informació rebuda de la Federación Española del
Vino, s’ha aprovat que el grau alcohòlic per a les prestacions víniques obligatòries sigui de 12,5 per
aquesta campanya, a tots els vins per igual. Demana que es segueixi mantenint la diferenciació per
tipus de vins, proposant apujar als 9,5 per als vins blancs i als 12,5 per als negres, a ser possible per
aquesta campanya.
Davant els diferents posicionaments, Joan Gòdia proposa fer una reunió específica sobre el tema per
aclarir postures abans de seguir les negociacions amb el MAPA. Acord 8
9. Torn obert de paraules
JARC (I. Vidal) demana al DARP que s’estudiï la viabilitat d’un Pla d’arrencades definitiu per a
Catalunya, tal i com han manifestat en altres ocasions. Es compromet a fer arribar al DARP la seva
proposta. Petició 9a
Unió de Pagesos (J. Marrugat) recorda que aproximadament un 60% de les vinyes de Catalunya s’han
acollit als ajuts als Plans de Reestructuració i reconversió de la vinya i aquest fet és contradictori amb
un Pla d’arrencades definitiu; només es podria encaixar com a una mesura social, per a al gent que vol
plegar i no s’ha acollit al PRRV, però no com a una mesura de regulació de mercat.
L’Associació Vinícola Catalana (A. Cruces) posa en coneixement de la Taula que totes les
organitzacions del sector esta preparant una carta per enviar demà a l’HC d’Interior Miquel Sàmper,
demanat la retirada de la campanya que s’emet actualment per TV3 on surt una copa de vi com la
causant dels accidents de trànsit, provocant el malestar profund del sector. Agraeix la rapidesa amb la
que l’HC Teresa Jordà va entomar el tema parlant amb el seu homòleg d’Interior, tan bon punt el sector
es va posar en contacte amb ella per informar-la i voldria saber si hi ha novetats. Petició 9b
L’Associació Vinícola Catalana (A. Cruces) manifesta la disconformitat per part dels cellers pel requisit
d’haver de presentar tres ofertes, sigui pel preu que sigui, per sol·licitar l’ajut a la promoció de productes
vinícoles en tercers països, perquè els resulta molta feina. Adolfo Tris respon que la moderació de
costos és un requisit de la normativa europea i per les auditories realitzades, el fet de no presentació
de 3 ofertes en imports inferiors als 15.000€, d’acord amb la Llei de Subvencions espanyola, ha motivat
vàries correccions financeres i, com a gestor d’aquest ajut, s’ha vist obligat a imposar aquesta condició.
aquesta instrucció. L’única flexibilització que es podria admetre, en imports inferiors als 15.000 €, és
admetre unes tarifes trobades a internet. Comprèn les molèsties que els ocasiona.
L’Associació Vinícola Catalana (A. Cruces) demana si està previst prorrogar les mesures
extraordinàries implementades aquesta campanya per a l’any 2021, quines quanties i si s’executarà
com aquest any 2020. Adolfo Tris, respon que, de moment, no es tenen notícies al respecte.
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FCAC (J.J. Raventós) demana que es prorrogui la mesura d’emmagatzematge privat de vi, atès que
aquesta campanya 2020 es preveu igual o pitjor que la de 2019. Aquest ajut esdevé imprescindible per
les cooperatives perquè són les estan aguantant l’estocatge de vi per no perjudicar el mercat traient el
vi a qualsevol preu. Petició 9c
Unió de Pagesos (J. Santó) expressa el seu profund malestar pel fet que ahir al telenotícies de TVE es
varen referir al vi com la droga legal més consumida a Espanya. AVC (A. Cruces) informa que des del
Instituto del Vino Español (IVE) i des de la Interprofessional, s’ha fet arribar una carta de queixa al
Secretari d’Estat de Comunicació i a la Directora de TVE, en els termes de que el vi no és una droga,
sinó un aliment tal i com està declarat a la normativa espanyola i que estan falsejant les dades de
l’enquesta de Sanitat el consum de vi ha baixat el 20% l’any 2020 i la beguda alcohòlica més consumida
és la cervesa. J.J. Raventós informa, com a membre de l’IVE, que s’han donat instruccions per tal
d’aturar aquesta informació al “Telediario” de les 21.00h i demana no fer massa ressò de la notícia per
no fer-la encara més gran.
ACORDS, PETICIONS I COMPROMISOS
1.

S’ aprova l’acta de la reunió anterior, VI/02/20, per unanimitat i sense esmenes

2.

El DARP (A. Goutan) farà arribar a les organitzacions del sector, a través de Taules Sectorials,
una fitxa per recollir les problemàtiques o mancances detectades en el RVC actual i les
propostes de millora. El sector les retornarà emplenades en el termini sol·licitat.

3.

El DARP (A. Goutan) es compromet a fer arribar al sector el text del nou Reglament
transitori sobre el potencial vitícola i del RD que ho desenvolupi, tan bon punt ho els tingui
a disposició, via Taules Sectorials.

4a

Unió de Pagesos demana a l’INCAVI que re-faci la taula comparativa de producció per DO
2020 respecte a la producció de 2019 i 2018, un cop es disposi de l’assignació definitiva a cada
DO de les darreres pesades i la faci arribar al sector.

4b

El DARP (A. Goutan) es compromet a fer arribar al sector, a finals de mes de desembre una
tramesa amb les últimes pesades de raïm via Taules sectorials.

4c

DO Catalunya demana a l’INCAVI que faci que les DO que encara enregistren trameses amb
doble o triple aptitud, les assignin a una DO concreta. INCAVI (S. Puig) es compromet a fer
un recordatori.

6.1

El DARP (L. Ruana) es compromet a fer arribar als grups de treball de reestructuració de la
vinya el detall del pagament que es realitzarà dijous 17 de desembre corresponent a l’ajut de
PRRV i a publicar una nota de premsa per informar al sector.

6.2a La FCAC (JJ Raventós) demana al DARP que informi als viticultors del detall de l’import
pagat i els motius dels descomptes que s’hagin aplicat. Adolfo Tris es compromet a fer arribar
els acords d’inici dels ajuts extraordinaris durant el mes de gener de 2021.
6.2b CRDO Catalunya (X. Pié) demana al DARP disposar de les dades per comunitats
autònomes de l’ajut de la collita en verd de raïm, per tal de poder valorar aquesta mesura a
nivell de Catalunya. El DARP (E. Guillaumes) es compromet a intentar aconseguir les dades i a
fer-les arribar a través d la bústia de Taules Sectorials
6.3a JARC (I. Vidal) demana al DARP que en futures Ordres de l’ajut de mínimis per compensar les
pèrdues econòmiques causades per l’afectació d’alguna plaga, la comparatives de producció
de l’any dolent respecte dels anys normals, es faci dels rendiments del raïm destinat a
vins emparats en una DO i no entrin els dels vins de taula perquè és desvirtuen. El DARP (E.
Guillaumes) es compromet a valorar-ho.
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6.3b Unió de Pagesos (E. Agramunt) demana al DARP que quan per un ajut s’hagi de valorar la
pèrdua de rendiment d’un any per algun motiu, la comparativa per avaluar-la, es realitzi amb
la mitjana de rendiments de varis anys i que es tingui en compte a l’hora de valorar els
recursos interposats en el cas de l’ajut de mínimis del míldiu d’aquest any 2020. El DARP (E.
Guillaumes) es compromet a valorar tots els recursos d’alçada a nivell tècnic per analitzar la
problemàtica dels cops de calor patida en determinades zones l’any 2019 que va fer baixar els
rendiments, i poder fer una comparativa de rendiments amb valors mitjos.
8

El DARP (J. Gòdia) i el sector, acorden reunir-se per arribar a un acord consensuat sobre el
manteniment o no de l’excepció de Catalunya de reducció del grau alcohòlic de les
prestacions víniques obligatòries.

9a

JARC (I. Vidal) demana al DARP que s’estudiï la viabilitat d’un Pla d’arrencades definitiu per
a Catalunya, tal i com han manifestat en altres ocasions. Es compromet a fer arribar al DARP la
seva proposta. El DARP (N. Ferrete) es compromet a estudiar la proposta conjuntament amb les
Unitats competents

9b

L’AVC (A. Cruces) demana si hi ha hagut novetats derivades de la gestió de l’HC Jordà amb
l’HC d’Interior, pel que fa al trasllat del malestar provocat en el sector per la campanya emesa
per TV3, on es mostra una copa de vi com la causant dels accidents de trànsit.

9c

FCAC (J.J. Raventós) demana que es prorrogui la mesura d’emmagatzematge privat de vi,
atès que aquesta campanya 2020 es preveu igual o pitjor que la de 2019 i les cooperatives
estan aguantant l’estocatge de vi per no perjudicar el mercat.

Sense més temes a tractar, la Sub-directora general d’Agricultura, Neus Ferrete, agraeix la participació
i desitja Bones Festes de Nadal a tothom i aixeca la reunió a les 14.10h
La secretària,

Coordinadora de les Taules
Sectorials Agràries

Vist i plau,

Directora general

Sub-directora general d’Agricultura

Annexos a l’acta







Acta de la reunió anterior
Resum del potencial vitícola (Presentació)
Balanç de la campanya de la verema (Presentació)
Ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya (Document)
Ajuts extraordinaris del vi (Presentació)
Ajuts de mínimis (Presentació)
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