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Un país és la seva gent i el seu territori. El conreu d’aquest territori ha anat modelant un paisatge a 

través dels segles, en el qual ens reconeixem. 

El conreu de la vinya ha esdevingut un dels paisatges més presents a moltes comarques de casa 

nostra i, al mateix temps, ha determinat  unes formes d’entendre la vida i l’activitat econòmica.  

El sector de la vinya i el vi arrossega una greu crisi  en la darrera dècada. Les rendes del sector 

involucionen, els costos de producció cada dia són mes alts i la sortida del producte final està 

mediatitzada pel control de preus que exerceixen les grans empreses del sector. Aquesta 

problemàtica té lloc davant de la passivitat de l’administració tant nacional com estatal i també 

davant la incoherència de la política europea que subvenciona al mateix temps l’arrancada i les 

noves plantacions. 

La situació comporta, per als petits i mitjans productors i elaboradors, i per a les cooperatives, 

processos de pèrdua de capacitat adquisitiva i endeutament progressiu. Les grans indústries 

agroalimentaries imposen la seva política de preus justificant-se en la pressió del mercat mundial, 

per collar als pagesos, pagant preus per sota dels costos. La baixa, en canvi, no repercuteix en el 

preu que paga el consumidor. 

De seguir amb aquesta dinàmica, patirem un progressiu abandonament de la producció per part 

dels pagesos, al que cal sumar els problemes de relleu generacional que ja es dóna en algunes 

comarques. El resultat seria l’increment de superfície agrícola erma i la disminució de zones 

vinícoles de qualitat o la seva adquisició per part de les grans empreses, incrementant la seva 

posició de domini. 

Nosaltres volem que s’albiri una sortida positiva que posi les bases d’una reestructuració del sector, 

on sigui compatible el viure del treball amb les necessitats i demanda que la societat fa del vi 

La Sectorial Nacional d’Agricultura,Ramaderia, Pesca i Medi Rural, per mitjà de la Comissió d’Estudi 

de la Vinya i el Vi, fa un seguit de propostes de treball per poder recuperar els preus del raïm i del vi, 

frenar l’abandonament d’explotacions, fomentar noves incorporacions i establir mecanismes 

efectius de control i promoció de la producció vitícola. Ens proposem dignificar el sector i garantir-ne 

el futur. 
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PROPOSTES : 

 

 

1. Aprovar el Pla Sectorial de la Vinya i el Vi, amb els  recursos econòmics pertinents  i 

desenvolupar-ho amb dinamisme i complementat amb el programa R+D+I+D de l’INCAVI i la 

seva vinculació estratègica, amb organismes de recerca, institucions i especialment amb els 

professionals del sector. 

2. Potenciar la funcionalitat de l’INCAVI amb la dotació de recursos humans i econòmics en els 

àmbits que es detallen: 

 2.1 Reforçar l’Observatori de la vinya i el vi per a l’estudi de la problemàtica tècnica, de 

gestió i comercialització perquè sigui més dinàmic i divulgatiu.  

Impulsar l’elaboració d’estudis dels costos mitjans de les produccions de raïms per 

varietats  i zones amb l’objectiu d’aconseguir una millor comercialització i millorar la 

integració vertical entre l’administració, les institucions i els professionals vitivinícoles, 

perquè la difusió tecnològica de dades sigui més fluida. 

2.2 Potenciar la inspecció i control de la traçabilitat vitivinícola, de les produccions i 

moviments de les productes, (nacionals i internacionals, de les importacions i exportacions) 

i coordinar aquestes mesures amb l’Agència Catalana de Consum ( ACC ). I per tal de 

garantir-ne l’efectivitat és necessari  i urgent tenir el  següent: 

- Finalitzar i posar en marxa el Registre Vitivinícola de Catalunya. 

- Crear la Tarja única, com a sistema exclusiu de control de producció de parcel·les 

inscrites a diferents DO. 

- Aplicar la normativa en l’homologació i control dels instruments de mesura de 

grau alcohòlic que utilitzen els cellers a l’entrada del raïm.  

3. Reivindicar a l’Administració Espanyola i Catalana la reducció de la fiscalitat agrària: disminució 

del % dels mòduls. 

4. Revisar i canviar la norma legislativa  tenint en compte els professionals a títol principal i als 

joves agricultors en els plans de Reestructuració i Reconversió, els quals s’han de mantenir en 

pròximes edicions sense condicionar-los al romanent comunitari ni de l’estat. 

4.1 Dotació econòmica del Pla de destil·lacions dels excedents d’acord amb la norma de la 

UE. 

5. Anàlisi de la situació de les cooperatives, elaboració de plans de viabilitat econòmica, inversions 

en industrialització i control de les subvencions. 

5.1 Plans de formació continua per gerents de les cooperatives, així com per les petites i 

mitjanes empreses. 

6. Potenciar la formació reglada de grau mig i superior en vitivinicultura. 

7. Promocionar  l’estudi dels mercats internacionals en l’àmbit dels productes vitivinícoles fent-ne 

difusió en el sector especialment en la petita i mitjana empresa. 

8. Pla de comercialització i distribució del sector vitivinícola de Catalunya, incidint en: 
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8 .1 Potenciar el consum de proximitat 

8.2 Donar suport a la viabilitat i consolidació d’estructures de concentració horitzontal, 

Organitzacions de Productors Vitivinícoles ( OPV )  

8.3  Suport econòmic a la promoció de petits i mitjans elaboradors a Fires locals, nacionals i 

internacionals. 

8.4 Promocionar l’Enoturisme  

8.5 Fomentar la concentració d’oferta i/o la creació de plataformes de comercialització 

8.6 Pla del sector en els mercats internacionals, implicant PRODECA en una estratègia de 

comercialització i distribució 

9.  Inversions a la industrialització, prioritzant els cellers que estableixin lligams contractuals amb 

els productors. 

10. Creació d’una Oficina d’assessorament tècnic, per donar suport  en els diversos aspectes 

tècnics i administratius  de la gestió de les explotacions i per potenciar la creació de nous 

cellers, incentivant l’embotellat. 

11. Creació de línies d’ajut econòmic per als nous emprenedors d’empreses vitivinícoles 

 

 

Valls, 4 de juny de  2010 

 

 


