Aquests dies, s’obre la possibilitat d’acollir-se als Plans de Reestructuració de la Vinya per
a la present campanya. Cal advertir que en pocs dies se’ns solaparan dues convocatòries de
plans amb un funcionament radicalment diferent entre ambdues, ja que la convocatòria dels
pròxims plans (2019-2020) funcionarà de forma avançada a la pròpia campanya. Abans del
20 de novembre 2017, aquells que vulguin plantar al 2018 hauran d’haver-se apuntat en
algun grup de reestructuració. Aquells que ho vulguin fer el 2019-2020 hauran de tramitar
la seva sol·licitud el proper mes de febrer juntament amb la DUN.

Mentre que la convocatòria en curs de l’actual PRV
requerirà - per temes d’assignació pressupostaria que totes les mesures iniciades (a partir de l’1 d’agost
del 2017) estiguin acabades abans del 31 de juliol
de 2017. Els nous plans que s’iniciaran l’any vinent
pretenen tramitar la sol·licitud amb caràcter previ a
la campanya (al febrer es tramitarà juntament amb la
DUN la sol·licitud de les actuacions que no s’iniciarien
fins al setembre) i possibilitar que l’execució esdevingui
anual o bianual (en aquest segon cas amb limitacions).
El principal avantatge d’aquest sistema serà que abans
d’iniciar els treballs, el viticultor podrà saber si l’ajut li
ha estat concedit i l’ import inicialment associat. Està
per veure però, si amb aquest nou sistema, Catalunya
serà capaç de seguir captant fons que abans no eren
emprats a temps per d’altres comunitats autònomes
(gairebé tots els anys s’incrementava un 30%), ara que
aquestes tindran la garantia de percepció i els viticultors
la possibilitat de rebre la bestreta abans d’iniciar cap
de les tasques.
La principal diferencia per tant, serà que els plans
actuals es sol·liciten quan tot sovint les actuacions ja
són iniciades, mentre que en els propers la intenció és
disposar de la resolució d’atorgament, abans no s’iniciïn
les actuacions.
La segona diferencia serà el retorn al sistema de
mòduls, amb el que anys enrere ja havien operat
aquests plans (actualment s’opera majoritàriament
contra factura i justificant de pagament). Això no
obstant, no voldrà dir que no es puguin requerir
igualment les despeses realitzades, ni que es preservin
els mateixos imports (pendents d’actualitzar quan es
publiqui l’ ordre del DARP). Amb tot, el retorn a l’anterior
sistema hauria de permetre una agilització de tràmits
com ara l’alliberament dels avals compromesos per a la
percepció de bestretes, que a dia d’avui ocupen molts
mesos de tramitació i suposen un cost addicional per
als viticultors.
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Finalment, hi haurà una tercera diferencia rellevant,
que consistirà en tot un seguit de penalitzacions que
es preveuen incorporar a la norma, vers aquells que
incompleixin els compromisos contrets i que a grans
trets s’emmarcaran en les següents:
• Quan l’execució de la mesura estigui entre el 80%
i el 50% d’execució: la penalització serà del doble
de la diferència (entre el sol·licitat i el certificat).
• Quan l’execució estigui per sota del 50% d’execució:
comportarà la pèrdua de l’ajut
• No “sol·licitar la bestreta” segons el calendari:
implicarà una penalització del 20%
• No finalitzar segons el calendari indicat: penalització
del 20% , per exemple, passant actuacions del
primer any al segon.
• Les renúncies: La renúncia o no execució després
d’haver-se aprovat l’operació comporta l’exclusió
de l’ajut per a la resta del període 2019-2023 pel
viticultor
Els canvis per tant, cercaran donar una major
seguretat vers el pagament, però alhora incrementen
considerablement l’exigència al viticultor, a l’hora
d’exigir-li el compliment dels compromisos contrets,
motiu pel qual serà d’especial rellevància tenir una
molt bona planificació a futur i prendre les precaucions
necessàries quan s’assumeixin compromisos a curt
termini com ara tenir els ceps i material aparaulat per
evitar sorpreses no desitjades.
L’Institut Agrícola segueix apostant fer facilitar la
constitució i gestió d’aquest ajut, a través de la
creació d’un grup col·lectiu de viticultors d’arreu
de Catalunya. Aquells que estiguin interessats a
acollir-se en alguna de les convocatòries previstes,
únicament han de contactar amb les oficines dels
Serveis Centrals de l’Institut.
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