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CIRCULAR informativa del sector de la vinya. Campanya 2010.
Està entrant en vigor la nova normativa europea sobre el sector de la vinya, per aquest motiu us
fem arribar les novetats i revisions de diferents ajuts del sector.

¾

Ajut transitori a la destil·lació per a ús de boca

Fins l’any 2008, les alcoholeres tenien una subvenció per comprar vi i fer-ne alcohol. Aquesta
subvenció amb la nova OCM ha desaparegut, però de forma transitòria en les campanyes
2008/09 i 2009/10 s’ha establert un ajut que poden demanar el viticultors que hagin entregat raïm
a bodegues que van vendre vi per fer-ne alcohol d’us de boca durant el període referència,
campanyes 2005/06 i/o 2006/07. L’altre requisit és que la bodega destil·li en la campanya en
qüestió el 90 % del que havia destil·lat en el citat període de referència.
L’ajut transitori a la destil·lació d’alcohol per a ús de boca de la campanya 2008/09 a Catalunya
es va pagar l’octubre del 2009 i ha representat 1,359 M euros de pagaments als viticultors, a una
mitjana de 605 euros per viticultor. Ara bé, cal a dir que dels 105 cellers amb històric de
destil·lacions a Catalunya, hi ha hagut només 50 bodegues que van destil·lar el 90 % citat i que
van permetre als seus socis accedir a l’ajut de destil·lació per a alcohol d’ús de boca. Al final 1,1
milions d’euros no es van poder assignar a cap viticultor i han retornat cap a l’Estat.
Novament per aquesta campanya 2009/10 poden demanar l’ajut tots els viticultors que han
portat raïm de la collita 2009 a una bodega que va utilitzar la destil·lació d’us de boca en les
campanyes 2005/06 i/o 2006/07 i que aquesta campanya faci contractes amb destil·leries per una
quantitat superior al 90 % de la seva mitjana.
El Departament d’Agricultura té en compte les entregues directes i indirectes de raïm a un
productor de vi. Es a dir, si un viticultor entrega raïm a un bodega 1 que no destil·la però ven vi o
most a una bodega 2 que destil·la i té hectàrees d’ajut, aquest viticultor si demanés l’ajut també
entraria en el repartiment de les hectàrees d’ajut de la bodega 2.
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Per tant, des de JARC us aconsellem que demaneu l’ajut de destil·lació d’us de boca. El termini
finalitza el proper 31 de gener, que al ser diumenge passa al dia següent dilluns 1 de febrer del
2010. Només s’ha d’emplenar un imprès amb les dades personals i el número de compte on s’ha
d’ingressar la subvenció i un segon imprès amb el número d’hectàrees totals de vinya que es
disposa segons el Registre de Vinyes i el nom i NIF de les bodegues a on s’ha portat raïm.

¾

Incorporació de la destil·lació d’alcohol d’us de boca al règim de pagament únic

Durant el mes de febrer del 2010 tots els productors que van entregar raïm les collites 2005 o 2006 a
una bodega que, en aquelles campanyes, va vendre una part del seu vi per a la destil·lació
d’alcohol d’us de boca, heu de rebre una carta del Departament d’Agricultura amb una
assignació provisional de drets de pagament únic.
En aquest cas, fins l’any 2008, hi havia una subvenció per treure vi del mercat i fer-ne alcohol que
cobraven les destil·leries. Aquest ajut ha desaparegut i s’ha procedit a assignar proporcionalment
l’ajut als viticultors que entregaven raïm a bodegues que van vendre, durant les campanyes
2005/06 i/o 2006/07 vi a empreses destil·ladores.
Aquest nou ajut s’integra dins del pagament únic i s’ha de sol·licitar a través de la DUN 2010 que
es realitzarà entre febrer i abril del 2010. En general, no són imports gaire elevats, però no fer la
DUN el 2010 significa renunciar-hi per sempre. A Catalunya, un total de 7.924 viticultors rebran
aquesta carta. Es repartiran 3.270 ha d’ajut que a 700 euros/ha dóna 2,228 milions d’euros i amb
una mitjana de 281 euros per viticultor.
Es molt important que feu la DUN del 2010 i que porteu la carta d’assignació de drets de PU
provisional. A més, fins el 30 d’abril també es poden fer al·legacions de traspassos de nom, càlculs
incorrectes, etc..

¾

Incorporació del sector del most no vinificació al règim de pagament únic

En aquests moments s’està rebent una carta certificada amb aquest concepte i que conté dos o
tres fulles. Al final de la segona fulla a on diu “Resum del càlcul” posa una superfície mitjana i un
import mig. Aquest import mig és l’ajut que us assignen com a drets de pagament únic provinent
de la incorporació del most no vinificació a pagament únic.
En l’anterior normativa, hi havia un ajut per aquell most que arribava al consumidor final com a
suc de raïm. Amb la nova normativa aquest ajut ha desaparegut i s’ha procedit a assignar
proporcionalment l’ajut als viticultors que entregaven raïm a bodegues que havien venut most a
empreses que l’envasaven com a tal. Per tant, depèn de l’empresa a on veníeu el raïm que pot
ser que us arribi aquesta carta o no.
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Si heu fet la DUN l’any 2009 ja hauríeu d’haver cobrat aquest import repartit al 50 % en els
pagaments d’octubre i desembre i sumat amb la resta de subvenció de pagament únic. És
important que aquesta carta la porteu en fer la DUN del 2010.

¾

Plans de Reestructuració de la Vinya

Els ajuts del Pla de Reestructuració de la Vinya de la campanya 2008/09 a Catalunya s’han pagat
al 50% d’ajut sobre els costos establerts a tots els sol·licitant, ja siguin o no agricultors professionals.
Per aquesta campanya tenen una assignació inicial de 9,9 milions d’euros. Malauradament, fins a
final de campanya no se sabrà l’import final que podreu cobrar per cada mesura.
Comentar, que ens trobem en uns plans de tres campanyes 2008-09 fins 2010-11 i que després hi
haurà una campanya addicional 2011-12 i una altre addicional 2012-13, però que anirà de forma
independent. L’import que es cobra d’ajut depèn de les accions realitzades i hi ha un concepte
de pèrdua de renda, que són 1700 euros/ha i un altre d’arrencada que són 210 euros/ha que
només es cobren si l’arrencada i plantació es produeixen dins del pla. Per tant, tingueu present
que una arrencada a la campanya 2009/10 amb la plantació a la campanya 2010/11, cobraria
1700+210 = 1910 euros/ha per aquests conceptes, mentre que si la plantació d’aquesta
arrencada del 2009/10 s’efectua la campanya 2011/12 ja no cobraria aquests 1910 euros
d’arrencada i pèrdua de renda.
Per altre part, també comentar que aquells viticultors que heu plantat vinyes dins del Pla de
Reestructuració de la Vinya entre els anys 2003 a 2006, i que a més rebeu carta d’assignació
provisional de drets de pagament únic provinents de la destil·lació d’ús de boca, teniu drets a
demanar drets de pagament únic de la reserva nacional en la DUN del 2010.

Ja veieu que pels viticultors aquest any 2010 els tràmits seran més complicats, per això
us recomanem que us assessoreu en les nostres oficines.
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