BUTLLETÍ INFORMATIU
Gener 2012
SECTOR: Vinya
NOUS PLANS DE REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE LA VINYA PER A LA CAMPANYA 2011-2012
JARC formarà un nou grup per a la reestructuració de la vinya
La normativa reguladora dels nous Plans de Reestructuració i Reconversió de la vinya està a punt
de publicar-se al DOGC. Com que els terminis dels que disposarem per a la creació dels nous grups
serà molt ajustat us informem de les principals característiques d’aquest ajut. Per més informació
podeu adreçar-vos a la vostra oficina de JARC més propera.
Beneficiaris
Les persones viticultores que destinin la seva producció de raïm a la vinificació i tinguin inscrites les
vinyes al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).
Requisits dels Plans de Reestructuració
-

A les activitats de reestructuració és obligatori la utilització de material certificat, inclosos els
portaempelts.

-

Les plantacions de vinya objecte de reestructuració han de tenir una superfície mínima de 0,5
hectàrees.

-

El límit màxim de superfície per sol·licitud d’ajut i any serà de 3 hectàrees.

-

Els viticultors que durant la campanya 2011-2012 presentin sol·licitud d’ajut a la reestructuració
es comprometen a presentar la DUN 2012.

Sol·licitud d’ajut i terminis d’execució
Per a la campanya 2011-2012 la sol·licitud es presentarà en només una de les dues formes següents:
-

Sol·licitud amb bestreta del 80% de l’ajut. Les mesures incloses s’hauran d’iniciar abans del 31
de juliol del 2012 i finalitzar abans del 31 de juliol del 2013.

-

Sol·licitud d’ajut per mesures finalitzades, que s’hauran d’executar abans del 31 de juliol del
2012.

Tipus i quantia de l’ajut
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per:
a) Compensar a les persones productores participants del Pla, per la pèrdua d’ingressos derivada
de l’aplicació del Pla.
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
BARCELONA
C. Viladomat, 174
08015 Barcelona
Tel. 93 451 03 93

GIRONA
Ronda Ferran Puig, 18
17001 Girona
Tel. 972.20.88.81

LLEIDA
Passeig de Ronda ,3 entresòl dreta.
25002 Lleida
Tel. 973.278.080

TARRAGONA
Rambla Nova 41 4rt
43003 TARRAGONA
977.23.41.60

b) Participar en les despeses de reestructuració i/o reconversió de la vinya.
El cost subvencionable per a cada acció serà el mòdul que detallem a continuació

i el

percentatge de finançament serà l’establert a continuació:
Finançament:
-

Agricultors professionals que demanin bestreta: màxim 50%

-

Agricultors professionals que no demanin bestreta: màxim 40%

-

Agricultors no professionals que demanin bestreta: màxim 40%

-

Agricultors no professionals que no demanin bestreta: màxim 30%

Mòduls:
Arrencada: 421 €/ha
Plantació:
Preparació del sòl: 962 €/ha
Planta i plantació: 2,07 €/planta
Altres costos plantació: 240 €/ha
Costos de cultiu (dos anys): 1.052 €/ha
Emparrat: 3.500 €/ha
Formació vas a emparrat: 3.649 €/ha
Desinfecció: 2.104 €/ha
Despedregar: 391 €/ha
Anivellar terreny: 601 €/ha
Abancalament: 18.752 €/ha
Abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%: 30.000 €/ha
Reposició terres: 5.050 €/ha
Murs de pedra tallavents: 10.000 €/ha
Protecció planta jove: 1.202 €/ha
Reempelt:
Empelt: 0,60 €/planta
Altres costos reempelt: 1.202 €/ha

Per qualsevol dubte que tinguis et pots posar en contacte amb l’oficina de JARC a Vilafranca del
Penedès al telèfon 93 817 41 23.

