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Alt penedès

L’artesà vitraller de Pontons Pepe Cubillo rep el Premi Restaura 2017

L’any 2013 el vitraller artesà
penedesenc Pepe Cubillo va
rebre l’encàrrec de la restauració integral del Portal de la
Boqueria de Barcelona, que va
realitzar amb un equip de professionals del Penedès. L’any

passat, el projecte va ser seleccionat com el millor treball de
restauració i ara, aquest 2018
ha rebut el Premi Restaura, un
guardó que va recollir el 19 de
desembre passat, de mans del
president de la Generalitat,

Quim Torra. Amb Cubillo van
formar equip també Jaume
Llop de Sant Martí Sarroca
amb el ferro, Lacquia Lacats
de la Granada amb la pintura
i Lívia Garreta de Barcelona
amb els mosaics.

Jordi Melendo
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“La nostra consultoria
continua presentant un
dels millors balanços del
sector, tant pel nombre
d’expedients cursats
com per l’alt percentatge
d’aprovacions
aconseguides”
A final del mes de maig passat estàvem
comentant diversos aspectes relacionats
amb el programa d’ajuts al sector vitivinícola establert pel període 2019-2023.
Rebudes ja les resolucions (aprovatòries
o denegatòries) de les peticions fetes en
primera convocatòria, ens podria fer un
primer comentari?

Efectivament, durant el mes de novembre passat vam estar molt atents a les resolucions que
el Departament d’Agricultura anava emetent
sobre les soŀlicituds presentades en primera
convocatòria. El termini d’admissió va finalitzar, de manera excepcional, el 16 d’abril passat.
En condicions normals el període de tancament
d’admissió de sol·licituds finalitza el 31 de gener
de cada any.
En termes generals cal comentar que el percentatge d’expedients aprovats (a Catalunya) ha estat de l’ordre del 50% dels presentats. Que els
ajuts assignats han estat de l’ordre del 30% a

fons perdut sobre les inversions subvencionables. I que la nota de tall, pel que fa als criteris
de priorització per a l’elegibilitat dels projectes
ha passat dels inicials 20 punts als 31, d’aquí la
davallada apuntada del 50% sobre les peticions
formulades.
Quina valoració en fa, doncs?

Com a consultoria especialitzada en temàtica
vitivinícola, hem de manifestar la satisfacció
de tot l’equip multidisciplinari de cada àrea
d’actuació: Urbanisme, Enginyeria i Arquitectura industrial i Agroalimentària, Medi Ambient, Econòmicofinancer, Enològic, Seguretat i
Innocuïtat Alimentària, Jurídic i Administratiu.
La seva actuació ha comportat continuar presentant un dels millors balanços del sector tant
pel nombre d’expedients cursats com per l’alt
percentatge d’aprovacions aconseguides.
De forma general podem concloure que aquells
operadors que han tingut cura a posar de relleu
el compliment dels objectius estratègics establerts en el decret de convocatòria, amb una
especial atenció a l’aplicació de mesures amb
tendència a afavorir l’estalvi hídric, la millora
de l’eficiència energètica i la implantació-gestió de processos sostenibles, han estat els principals beneficiaris d’aquesta convocatòria. Un
ajut del 30% a fons perdut sobre les inversions
subvencionables n’és un bon exponent, no hi
ha dubte.
Com hem tingut ocasió de comentar, aquesta línia d’ajuts per a inversions en el sector vitivinícola per al període 2019-2023, que prové directament de Fons Europeus, són una excel·lent
oportunitat per a aquells cellers i caves que tinguin previstes inversions (primera instal·lació,
ampliacions, reformes, perfeccionaments,...).
De cara a properes convocatòries podem
recordar quines actuacions són subvencionables?

S’agrupen en quatre vessants: 1) Inversions
directament destinades a l’elaboració de productes vitivinícoles (des de la transformació
del raïm fins a l’embotellat o envasat i etiquetat de productes vitivinícoles en celler o cava:
1) Obra civil, instal·lacions i maquinària, incloent-hi software per a la gestió de cellers i caves);

2) Inversions directament relacionades amb el
control de qualitat: construcció i equipament
de laboratoris, inversions en equips destinats
a introduir normes de qualitat o sistemes de
traçabilitat, incloent-hi software per al control de qualitat de les matèries primeres, dels
productes i de les condicions de producció i
conservació; 3) Inversions directament relacionades amb la comercialització de productes vitivinícoles: obra civil –construcció, adquisició
i millora d’immobles, magatzems, centres logístics- maquinària i equipaments, incloent-hi
hardware, software, i/o plataformes web; i,
4) Inversions relacionades amb usos administratius i/o generals: construcció, adquisició i
millora d’immobles, inversions en subministraments elèctrics i punt de presa de diferents
serveis, ...
Com podem veure les actuacions subvencionables són de molt ampli abast.
Té algunes recomanacions d’interès per als
operadors que s’hi vulguin acollir?

Una acurada lectura-estudi de tota la lletra
menuda de les disposicions establertes per saber-ne extreure el màxim profit vers l’aprovació de qualsevol sol·licitud que es formuli tot

treballant, de manera especial, els criteris de
priorització per a l’elegibilitat de cada proposta
presentada. Totalment recomanable el concurs
d’assessors qualificats.
Les operacions d’inversió estaran clarament
definides especificant les accions i la seva durada, detallant els conceptes de despesa que
componen cada acció. S’especificarà l’objectiu,
o objectius, estratègics i generals als que cada
actuació pretén contribuir. Es garantirà que les
despeses de les operacions plantejades no superaran els preus de mercat i s’atén al principi de
moderació de despeses.
El sol·licitant haurà de demostrar la viabilitat
econòmica de l’empresa i haurà de disposar de
totes les autoritzacions, llicències i permisos
actualitzats de les activitats desenvolupades
en cada instal·lació, amb un especial accent pel
que fa a la Llicència Ambiental (abans Llicència
Municipal d’Activitats).
S’ha de recordar que les peticions es poden formular en qualsevol moment de la vigència del
Programa de suport 2019-2023 al Sector Vitivinícola, si bé a cada 31 de gener es consideraran
tancades les convocatòries anuals. Les peticions formulades a partir de l’1 de febrer formaran part de la següent convocatòria.

Tramitació d’ajuts al sector vitivinícola
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Des de 1960 liderant els serveis
al sector vitivinícola

Inversions i millores en indústries vitivinícoles
Promoció de mercats en tercers països
Innovació: processos i productes
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