RD 557/2020, 9 DE JUNY PEL QUE S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES
EN EL SECTOR DEL VI PER FER FRONT A LA CRISI CAUSADA PER
LA PANDÈMIA DEL COVID‐19 – A J U T S
En el BOE de 10 de juny es van publicar, finalment, les mesures extraordinàries adoptades pel Govern pel
sector del vi:
Destil∙lació de vi en cas de crisi, Emmagatzematge privat de vi en casos de crisi, Collita en verd
Seguidament, posem a la seva disposició un “quadre‐resum” de cada mesura per tal puguin valorar si pot ser
interessant acollir‐s’hi per al seu celler. Cal tenir en compte que s’atorga un termini molt breu per sol∙licitar‐les:
fins el 23 de juny de 2020.
1) Destil∙lació voluntària de vi amb o sense DOP per la campanya 2019‐2020: Consisteix en el lliurament
de vi a una destil∙laria per a la seva transformació en alcohol d’ús industrial. Principals característiques
de la mesura:
QUADRE RESUM DE LA MESURA DE LA DESTIL∙LACIÓ DE VI EN CAS DE CRISI
Concepte i regulació
Contingut
Aspectes generals
Reglament Delegat (UE) 2020/592 i Reglament d’Execució
Norma base (Art. 1)
(UE) 2020/600
Caràcter (Art. 2)
Voluntari
Beneficiaris (Art. 3)
Destil∙leries
Vi, vi escumós, vi escumós de qualitat i/o vi escumós
aromàtic de qualitat a doll amb o sense DOP (grau mínim
Àmbit d’aplicació (Art. 2)
11% vol, excepte Cava que pot tenir 9,5 % vol.
Durada de la mesura (Art. 2)
Vol. màx. de la mesura (Art. 2)

Vol. mín. Per sol∙licitant (Art. 3)

Campanya 2019‐2020
Característiques
DOP: 0,5 Mhl
2 milions
No DOP: 1,5Mhl
d’hectolitres
Cada contracte bodega‐destil∙lador haurà de ser com a
mínim de 10 Hl
El conjunt de contractes a presentar per la destil∙leria (és a
dir, la sol∙licitud) haurà de sumar 50 Hl com a mínim.

Destí de l’alcohol (Art. 10)
Import de l’ajut (Art. 5): el
destil∙lador haurà d’abonar al
subministrador l’import de l’ajut una
vegada descomptats els costos de
destil∙lació.

Sol∙licitud de l’ajut (Art. 6)
Notificació de la resolució (Art. 8)
Lliurament del vi a la destil∙leria
(Art. 8)
Sol∙licitud de pagament (Art. 9)
Pagament (Art. 12)

Exclusivament per a usos industrials
Cost de destil∙lació
Cost de subministrament
+0,005 €/l quan la distància vi‐
destil∙leria sigui de 150‐300
DOP: 0,40 €/litre
kilòmetres.
No DOP: 0,30 €/litre +0,01 €/l quan la distància vi‐
destil∙leria sigui de més de 300
kilòmetres.
Terminis
Fins el 23 de juny 2020 (inclòs) *
Fins 5 dies hàbils després del 17 de juliol de 2020
Fins el 10 de setembre de 2020 (inclòs).
Fins el 14 de setembre (inclòs)
Abans de 15 d’octubre
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* El destil∙lador ha de depositar una garantia de bona execució per un import igual al 110% de l’ajut
sol∙licitat
2) Ajut per a l’emmagatzematge privat de vi amb DOP o IGP en casos de crisis: Consisteix en
l’emmagatzematge insubstituïble (1), tot i que manipulable, de vi en dipòsit, magatzem o
excepcionalment amb ampolla (en cas d’escumosos de qualitat), durant un període determinat.
Principals característiques de la mesura:
QUADRE RESUM DE LA MESURA D’EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE VI
Concepte i regulació
Contingut
Aspectes generals
Reglament Delegat (UE) 2020/592 i Reglament
Norma base (Art. 1)
d’Execució (UE) 2020/600
Caràcter (Art. 14)
Voluntari
Beneficiaris (Art. 15)
Empreses vitivinícoles que produeixin vi amb DOP/IGP
Vi, vi escumós, vi escumós de qualitat i/o vi escumós
Àmbit d’aplicació (Art. 14)
aromàtic de qualitat a doll amb DOP/IGP
Durada de la mesura (Arts. 16 i 23): Es
podrà treure el vi del mercat després del 10 de
setembre de 2020. Si es fa abans es penalitzarà
amb l’import corresponent al temps restant
+10%, i s’executarà la garantia

Vins negres

180 dies
270 dies
360 dies

Resta de vins

180 dies

Característiques
DOP: 2 milions d’hectolitres
Vol. màx. de la mesura (Art. 14)
IGP: 250.000 hectolitres
Illes Balears
Galícia
Regió de Múrcia
25 hectolitres / sol∙licitant
Vol. mín. por sol∙licitant (Art. 16.2):
incrementable por les CC.AA.
Comunitat
de
Madrid
Resta CC.AA.
50 hectolitres / sol∙licitant
Import de l’ajut (Art. 16.1)
0,027 €/hectolitre i dia de vi emmagatzemat
Terminis
Sol∙licitud d’ajut (Art. 17.2)
Fins el 23 de juny de 2020 (inclòs)
Garantia (Art 17.3d)
110% ajut sol∙licitat
Notificació de la resolució (Art. 19)
Fins 5 dies hàbils després del 17 de juliol de 2020
Període d’emmagatzematge (Art. 21.3) Des del dia següent a la notificació de la resolució
Pagament (Art. 22)
Abans del 15 d’octubre
(1): Segons hem pogut contrastar amb el MAPA, es tractaria de garantir la integritat del vi que
s'emmagatzema, sense substitucions, i que puguin fer‐se manipulacions (en sentit ampli). El suport
precintable tractaria de donar cabuda a tot tipus de contenidors, per exemple, les barriques.
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3) Collita en verd: Consisteix en la destrucció o eliminació total dels gotims de raïm quan encara estan
immadurs, de manera que es redueixi a zero el rendiment de la parcel∙la, sense que puguin existir per
veremar raïms en la parcel∙la de vinya objecte de l’ajut (no es permet la verema parcial de la parcel∙la).
Principals característiques de la mesura:
QUADRE RESUM DE LA MESURA DE COLLITA EN VERD
Concepte i regulació
Contingut
Aspectes generals
Reial Decret 1363/2018, Reglament Delegat (UE)
Norma base (Art. 1)
2016/1149 i Reglament (UE) 1308/2013
Caràcter
Voluntari
Beneficiaris (Art. 26)
Viticultors inscrits a una DOP
Parcel∙les completes de vinya registrades en una DOP
que es destinen a la producció de raïm per a vinificació,
Àmbit d’aplicació (Arts. 26 y 27)
que no hagin estat plantades en les tres campanyes
anteriors a la 2019/2020
Durada de la mesura (Art. 24)
Campanya 2020
Mètode de collita (Art. 27)
Manual i/o mecànica i/o química (1)
Característiques
Import total de la mesura (Art. 25.1)
10 milions d’euros
Superfície mín. por sol∙licitant (Art. 27) Superfície mínima igual o superior a 0,3 Ha
Percentatge per costos directes de la destrucció i pèrdua
Import de l’ajuda (Art. 28)
d’ingressos vinculada per la destrucció. A determinar en
cada CC.AA. (2)
En el cas que s’hagi d’aplicar un coeficient reductor per
falta de pressupost, es prioritzaran les parcel∙les de
major superfícies. Sobre les parcel∙les restants es
Coeficient reductor (Art. 31)
prioritzaran les de titularitat compartida (de major
superfície). Finalment, es prioritzaran les sol∙licituds que
impliquin una major retirada potencial de vi.

Sol∙licitud d’ajut (Art. 29.1)
Notificació de la resolució (Art. 30)
Període d’execució de la collita (Art.
32.3)
Pagament (Art. 33)

Terminis
Fins el 23 de juny de 2020 (inclòs)
Fins 5 dies hàbils després del 17 de juliol de 2020
En els 10 dies hàbils següents a la notificació de la
resolució
Una vegada efectuats els controls

(1) A Catalunya només es permet la collita manual
(2) A Catalunya: compensació pels costos directes 240 €/Ha + compensació per la pèrdua d’ingressos
2.234,40 €/Ha

