NOTA DE PREMSA.

JARC reivindica que les autoritzacions de plantació de vinya
s’ajustin al màxim al model productiu català


L’organització agrària es va oposar a la liberalització productiva inicialment
plantejada per Europa, i ara treballa per aconseguir que el nou sistema
d’autoritzacions de plantació, establert com a impàs durant el període 2016- 2030, no
afecti negativament als viticultors catalans ni a l’equilibri entre oferta i demanda pel
qual tant es treballa a Catalunya.

L’organització agrària JARC ha celebrat jornades a Vilafranca del Penedès i a Batea, que han
aplegat un centenar d’agricultors, per informar-los sobre els aspectes més rellevants que
properament afectaran la seva activitat. L’eix central de la trobada del Penedès ha estat el
nou sistema d’autoritzacions de plantació de vinya, que s’està definint a nivell europeu i que
entrarà en vigor el gener del 2016.
La responsable de la sectorial de la vinya de JARC, Isabel Vidal, ha destacat que encara
queda molt per definir, però que des de l’organització agrària s’està treballant perquè aquest
nou sistema s’ajusti al màxim a la realitat del model productiu català, no trasbalsi l’equilibri
entre oferta i demanda, pel qual tant es treballa al nostre territori amb les DOP i les IGP, i que
des de Catalunya li puguem acabar de donar forma recollint les necessitats dels nostres
viticultors.
Per la seva banda, el representant de COAG, organització a la qual pertany JARC, ha
exposat els aspectes per ara tancats, indicant que les noves autoritzacions seran necessàries
per les noves plantacions i replantacions de vinya, tant pels vins amb DOP, IGP, com pels que
no ho siguin. El termini de validesa serà de 3 anys des de la data de la concessió, aspecte que
JARC va fer esforços per modificar infructuosament, donat que és un període massa limitat per
les característiques d'aquest cultiu. També s’ha informat que les autoritzacions seran gratuïtes i
no transferibles entre productors, i que cada campanya, es posarà a disposició autoritzacions
de nova plantació per una superfície equivalent al 1% de la superfície plantada de vinya de
cada Estat o CCAA.
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Durant les jornades també s’ha comentà que, malauradament per al 2015 els viticultors rebran
menys recolzament econòmic per als sistemes alternatius a la lluita química inclosos en les
mesures agroambientals del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), passant de 140 €/ha
a 85 €/ha. Malgrat que JARC celebra que el motiu de la reducció és que se’n puguin
beneficiar altres cultius, per altra banda, els representants de la sectorial de la vinya lamenten
que quan es reivindicà que tots els viticultors poguessin accedir als ajuts directes no
s’aconseguís. Aquest fet provoca desigualtats en la lliure competència, ja que pagesos
d’altres comunitats autònomes si que poden rebre aquest recolzament econòmic a la renda
perquè en anys anteriors van destinar part de la seva producció a destil·lació.
Finalment, Isabel Vidal ha destacat que cal evitar que Catalunya vagi cap un model en que
sigui necessària la destil·lació dels excedents productius per equilibrar distorsions entre oferta i
demanda.
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
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