31/05/2021

Situació de l’ajut a la promoció
de vi en tercers països
Taula sectorial de la Vinya i el Vi
2 de juny de 2021

Programa de suport al sector vitivinícola
Sostres de pagament
Ajut
Promoció en tercers paisos

7.068.696,07 €

Reestructuració i reconversió

3.882.411,75 €

Inversions

6.013.438,76 €

(*) Pagat en exercici 2021: 1.264.326,88 € de la campanya 2019/2020 de promoció
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Promoció de vi en tercers països
Companya 2020/2021

Programes

Ajut

Aprovació inicial

438

10.146.675,00 €

Després de modificacions
i força major

194

6.212.530,83 €
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Promoció de vi en tercers països
Campanya 2021/2022
CCAA

Programes

Inversió

Ajut

Andalusia
Aragó
Canàries
Castella - La Manxa
Castella i Lleó
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Basc

84
22
5
67
112
353
34
2
22
51
27
20
16
28

8.106.980,90 €
5.658.374,29 €
124.411,20 €
6.394.891,38 €
13.970.962,80 €
18.817.193,61 €
7.143.164,38 €
145.431,00 €
2.602.311,82 €
10.322.657,39 €
5.447.717,78 €
5.676.317,87 €
2.694.794,70 €
23.274.033,79 €

3.526.536,69 €
2.461.392,82 €
54.118,87 €
2.781.777,75 €
6.077.368,82 €
8.185.479,22 €
3.107.276,51 €
63.262,49 €
1.132.005,64 €
4.490.355,96 €
2.369.757,23 €
2.469.198,27 €
1.172.235,69 €
10.124.204,70 €

TOTAL

843

110.379.242,91 €

48.014.970,67 €
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Collita en verd. Any 2022.
Criteris de selecció de parcel·les
 Criteris lligats a la parcel·la
 Parcel·les inscrites en una figura de qualitat diferenciada (DOP/IGP) amb lliurament
de raïm en almenys, les dues campanyes prèvies a la d’aplicació de la collita en
verd: 3 punts per estar inscrita en una DOP.
 Tipus de raïm: 3 punts per al raïm blanc i 1 punt per al raïm negre.
 Varietat de raïm de vinificació: 3 punts per a les parcel·les amb Macabeu, 2 punts a
les parcel·les amb Xarel·lo i 1 punt a les parcel·les amb Parellada.
 Superfície de la parcel·la: 2 punts a les parcel·les amb superfície inferior a la
mitjana de la superfície de les parcel·les inscrites en el Registro Vitícola de
Cataluña.
 Mètode d’eliminació: 5 punts per a les parcel·les veremades de forma manual i 1
punt a las veremades de forma mecànica.
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Collita en verd. Any 2022.
Criteris de selecció de parcel·les
 Criteris lligats al sol·licitant
 Jove viticultor (que no tingui més de 40 anys d'edat l’any que presenta la sol·licitud
d’ajut): 4 punts per ser jove viticultor/a.
 Explotacions inscrites en el registre de titularitat compartida d’acord amb la Llei
35/2011, de 4 d’octubre: 3 punts per estar inscrita.
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Collita en verd. Any 2020
Barems estàndard de costos unitaris
 Costos de destrucció o eliminació
 Mètode de collita manual:
 Mètode de collita mecànica:

400 euros/hectàrea
232 euros/hectàrea

 Compensació per la pèrdua d'ingressos
 Es calcularà en base a les dades comunicades pels viticultors, que hauran de ser
coherents amb les seves declaracions de collita de les tres últimes campanyes i els
ingressos es justificaran mitjançant la presentació de las factures de venda de
raïm.
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