
                                     ���� Comunicat de premsa ����    
             

  
  

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca i Alimentació 
Adreça electrònica premsa_darp@gencat.cat 
Telèfon de contacte 93 304 67 19  

Agricultura ha pagat 4,5 M d’euros de l’ajut de 
plans de reestructuració de la vinya   
 
Se n’han beneficiat un total 1.133 viticultors  
 
Amb aquest pagament i els dos fets al maig s'ha aco nseguit arribar al 90% 
d'execució dels fons FEAGA 2018  
 

Aquest divendres es va fer un tercer pagament de l’ajut dels plans de 
reestructuració de la vinya. En total s’hauran pagat a 1.133 viticultors un total de 
4.585.096 euros corresponent a la primera bestreta de l’ajut de reestructuració 
de la vinya de la campanya 2017/2018, i de saldos de campanyes anteriors. El 
percentatge de finançament ha estat del 50% a tots els grups de prioritats que 
han presentat una garantia bancària. 
 
Amb aquest pagament i els dos pagaments fets al maig s'ha aconseguit arribar 
al 90% d'execució dels fons FEAGA 2018 inicialment assignats que van ser de 
5.039.678 euros. Amb això, Catalunya podrà optar a un nou repartiment de fons, 
que permetrà efectuar pagaments abans del 15 d’octubre. Amb aquests 
pagaments es permet la liquidació dels plans de reestructuració de vinya de 
2017-2018 establint el màxim que la normativa permet (50%) 
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa 
de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013. Aquesta normativa 
permet crear una organització comuna de mercats dels productes agraris i 
preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa 
de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té 
un finançament 100% de la Unió Europea, persegueix impulsar l’augment de la 
competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització i 
l’adequació varietal a les tendències del mercat. Tot això amb la finalitat de 
reforçar l’estructura del sector. 
 

 
 
 

import (€) nr. expedients superficie (ha)

Campanya 2017/2018 2.203.945 372 531,5

Campanya 2016/2017 1.836.587 501 608,9

Campanya 2015/2016 372.652 177 221,6

Campanya 2014/2015 162.223 71 113,1

Campanya 2013/2014 9.163 11 10,6

Campanya 2012/2013 527 1 0,3

Total general 4.585.096 1.133 1.486,1
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Gràfic distribució territorial i mapes distribució comarcal 
 

 
 

https://idescat.github.io/visual/g/?id=71b20767ae64c0dbaf24dbdca3155f76 
 
 

 
 

https://idescat.github.io/visual/g/?id=1ecc66418ae2aec26d4d87d894da8f3f 
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https://idescat.github.io/visual/g/?id=f69a240c9fb6ba554217293d6e310453 

 
 

 
 

https://idescat.github.io/visual/g/?id=6d7fccd931471e4a2271bdea400c2832 
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Foto 

 

 

Més informació 
http://agricultura.gencat.cat/.content/09-desenvolupament-
rural/actualitat/Documents/2018/180613_Pagaments_vinya_2018.xlsx  
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat. 
 


