NOTA DE PREMSA.

JARC recorda als productors de raïm que no estan obligats a informar als
cellers sobre les entregues realitzades a tercers
•

El Departament d'Agricultura ha confirmat a l’organització agrària que en cap moment
s’ha requerit als celler que aportin aquestes dades.

Viticultors, socis de JARC, han informat a l’organització agrària que alguns cellers estan
demanant als seus proveïdors de raïm, el llistat de totes les seves vinyes inscrites al Registre
Vitivinícola de Catalunya (RVC).
En aquest sentit JARC recorda als productors de raïm, i així els hi ha fet arribar en un
comunicat, que no estan obligats, en cap cas, a facilitar aquestes dades. Des de JARC
repetidament s’ha denunciat aquest fet, ja que no hi ha cap motiu pel qual s’hagi de facilitar
aquesta informació, donat que el celler no necessita les dades de les vinyes de les quals no els
ha comprat el raïm.
Ja fa temps es va aconseguir que a la declaració de collita apareguessin en llistats separats
cadascun dels cellers de destinació, per tal de garantir la privacitat de les dades d’entrega
dels productors de raïm. Per tant, a JARC continuen creient que no és oportú, ni necessari que
els cellers disposin de tota la informació relativa a les explotacions vitícoles dels agricultors.
D’altra banda, l’organització agrària ha consultat al Departament d’Agricultura, el qual ha
confirmat que no han sol·licitat als cellers la informació que en alguns casos ells estan
demanant al viticultor. A l’aplicació informàtica del RVC, el celler ja té accés a les dades que
necessita per comunicar al DAAM la producció de cada parcel·la.
Fa temps, JARC alertà d’una pràctica semblant, en que es demanava el codi d’accés al
RVC, i ara, tornen a posar de manifest que el fet de que el viticultor cedeixi les dades suposa
donar lliure accés a una informació de caràcter personal que conté el Registre Vitivinícola de
Catalunya (hectàrees, producció, etc). Per tant, des de l’organització agrària aconsellen no
fer-ho.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb:
•

Isabel Vidal Marsal (Cap sectorial de la Vinya i el Vi de JARC): Tel. 687 055 962

Barcelona, 6 d’agost de 2014

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya – JARC
Ulldecona, 21-31, 1a (Casa de l’Agricultura) - 08038 Barcelona - 934 510 393
www.jarc.cat - info@jarc.cat

