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El Departament d'Agricultura abona 0,62 milions 
d'euros dels ajuts dels plans de reestructuració i 
reconversió de vinya  
 
L’actual model de gestió del DAAM permet avançar els pagaments i 
incrementar la captació de fons comunitaris, revertint en més pagaments 
al sector i assolint el màxim d’ajut previstos per la normativa 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM) farà efectiu aquest divendres, 25 de gener, un nou pagament a un total 
de 158 productors per un import de 584.659,54 euros corresponent a una 
superfície de 211 hectàrees, en concepte d’import complementari a l’ajut a la 
reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2011/2012.  
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa 
de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), 
que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions 
vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les 
tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola. 
 
Mitjançant aquest pagament, el DAAM complementa l’abonament de l’ajut a 
tots els grups de prioritats ja efectuats en concepte de bestreta durant els 
mesos de juny, setembre i octubre. 
 
Així, el total de pagaments realitzats corresponents als plans de reestructuració 
i reconversió de la vinya de la campanya 2011-2012 és de 9.193.980,14 euros. 
 

Resum pagaments campanya 2011-2012 

Data IMPORT (€) 

15.06.2012 2.993.838,67 

28.09.2012 1.289.468,28 

11.10.2012 523.002,78 

23.11.2012 3.803.010,87 

25.01.2013 584.659,54 

TOTAL 9.193.980,14 

 

Imports, superfícies i beneficiaris d’aquest pagament, per comarca:  

COMARCA IMPORT (€) Superfície   (ha) Beneficiaris 
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ALT CAMP 88.394,41 41 28 

ALT EMPORDÀ 3.775,54 3 1 

ALT PENEDÈS 295.552,46 87 69 

ANOIA 7.719,61 6 5 

BAGES 14.491,30 3 1 

BAIX EMPORDÀ 6.748,74 2 1 

BAIX LLOBREGAT 2.630,04 1 1 

BAIX PENEDÈS 26.319,80 6 4 

CONCA DE BARBERÀ 46.882,41 17 11 

GARRAF 3.613,55 1 1 

LES GARRIGUES 15.906,35 3 1 

PRIORAT 2.821,93 2 3 

RIBERA D'EBRE 9.304,35 6 5 

TARRAGONÈS 9.770,66 5 2 

TERRA ALTA 50.728,39 30 25 

 

584.659,54 211 158 

 

Imports, superfícies i beneficiaris per demarcació:  

DEMARCACIÓ IMPORT (€) Superfície (ha) Beneficiaris 

BARCELONA 301.796,05 89 71 

CATALUNYA CENTRAL 22.210,91 9 6 

GIRONA 10.524,28 5 2 

LLEIDA 15.906,35 3 1 

TARRAGONA 174.189,21 71 48 

TERRES DE L’EBRE 60.032,74 36 30 

 

També divendres es fan efectius dos pagaments complementaris de la 
campanya 2010/2011, per 30.936,70€, i de la campanya 2009/2010, per 
1.355,15€. 
 

Campanya 2010/2011 

   
COMARCA IMPORT (€) Superfície (ha) Beneficiaris 

ALT CAMP 5.121,55 6 5 

ALT PENEDES 9.914,14 7 7 

CONCA DE  
BARBERA 5.328,78 4 2 
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PRIORAT 500,19 1 1 

TARRAGONES 1.701,77 3 3 

TERRA ALTA 8.370,27 6 4 

 

Campanya 2009/2010 

   
COMARCA IMPORT (€) Superfície (ha) Beneficiaris 

ALT PENEDES 1.220,60 0,8 1 

CONCA DE  BARBERA 134,55 0,52 1 

 

El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa 
al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat. 
L’ajut es concedeix per tal de compensar als productors que s’acullin a un pla 
de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues ingressos derivades 
de l’aplicació del pla; i de participar en les despeses de reestructuració i 
reconversió. 
 
El règim abasta una o més de les següents accions: la reconversió varietal, 
incloent la que es faci mitjançant re-empelts; la reimplantació de vinyes; i/o les 
millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del 
règim. No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la 
seva vida natural. 
 
Val a dir que l’actual model de gestió del DAAM, que implementa un sistema de 
bestretes en base a avals, permet avançar els pagaments i incrementar la 
captació de fons comunitaris, revertint en més pagaments al sector i assolint el 
màxim d’ajut previstos per la normativa. 
 


