MOCIÓ CONTRA LA INCLUSIÓ DE CATALUNYA A L’ÀMBIT GEOGRÀFIC DE “VIÑEDOS DE ESPAÑA”


El passat 2 d’agost el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar L’Ordre ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la Indicació Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció tradicional “vino de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita. Aquesta norma crea un nou tipus de vi de taula amb IG a l’Estat espanyol, amb la diferència respecte els ja existents que l’àmbit geogràfic comprèn més d’una Comunitat Autònoma. La delimitació geogràfica inclou per tant tots els municipis que consten als Registres vitivinícoles de les següents Comunitats: Andalusia, Aragó, Illes Balears, Canàries, Castella La Manxa, Catalunya, Extremadura, Madrid, Regió de Múrcia, Foral de Navarra (excepte els municipis de la DOQ Rioja) i Comunitat Valenciana.

Estem d’acord en la legitimitat i fins i tot en la necessitat que poden tenir determinats territoris i determinades zones vitícoles de facilitar la comercialització de part o de tota la seva producció a través de categories com el vi de taula amb IG. Aquesta categoria de vi reconeguda per la Unió europea recull vins que poden ser de qualitat, d’un àmbit geogràfic més ampli que una Denominació d’Origen, i als quals se’ls permet mostrar a l’etiquetatge informació que és valorada per un segment de consumidors. 

Podríem doncs entendre la necessitat de crear aquest nou tipus de vi, sempre i quan es garantís la qualitat dels vins comercialitzats sota aquest paraigua, i sobretot sempre que l’administració garantís els controls necessaris per evitar possibles fraus allà on convisqui amb denominacions d’origen. No obstant, analitzat el text aprovat, podem dir que les garanties de qualitat i control no es donen.

Concretament a Catalunya l’any 1999 gairebé tot el sector productor i elaborador vitivinícola català va arribar a l’acord de que la millor manera de poder comercialitzar el vi de qualitat produït a les diferents zones tradicionals sense sortida a les pròpies zones era no un vi de taula amb IG, sinó un vi de DO, la DO Catalunya.

Des de la seva creació, la DO Catalunya ha anat incrementant progressivament i de forma important el nombre de cellers inscrits, el volum certificat, les ampolles comercialitzades i les vendes, sobretot al mercat exterior. La DO Catalunya, actualment, doncs, és la via cada vegada més utilitzada per les empreses catalanes per donar sortida a vi de qualitat, amb paràmetres de qualitat més elevats que els vins de taula, major prestigi i major nivell de control. 

És important tenir en compte que la norma aprovada no dona opció a no entrar en el sistema, és a dir tant si agrada com si no obliga a acceptar que empreses de fora puguin comercialitzar vi d’origen Catalunya amb aquesta nova menció, i a acceptar que empreses catalanes puguin elaborar a la vegada vi de taula, vi de la terra “Viñedos de España”, vi de DO tradicional, vi de DO Catalunya i vi de DO Cava, a les mateixes instal·lacions, sobretot tenint en compte el que estableix sobre coexistència en un mateix celler la Llei 15/2002, d’Ordenació Vitivinícola.




En aquest sentit, el projecte d’Ordre deixa la certificació i control del vi de la terra “Viñedos de España” a mans d’empreses privades autoritzades pel MAPA a escollir pel propi operador; són els mateixos cellers els que realitzen els controls organolèptics i de paràmetres de qualitat mínims i s’autoelaboren un document d’aptitud que trameten a l’entitat certificadora, a partir d’aquest moment ja poden procedir a la comercialització; l’empresa certificadora només ha de controlar un mínim del 50%  del volum total apte comunicat pels cellers, i així ja pot emetre la certificació pel 100% del volum; no es regula la obligatorietat de contra-etiquetes pel control del volum comercialitzat. Per tant, considerem el sistema de certificació i control d’aquest vi amb IG del tot lax, insuficient i que no garanteix la qualitat del producte ni al consumidor ni al sector.

Entenem que el control efectiu d’aquests vins a Catalunya, tenint en compte el dit al punt anterior, la nostra realitat, la situació de manca de control eficient actual (reconeguda per l’administració) i el fet que el Registre de Vinyes encara no és operatiu, és utòpic.

A Catalunya tenim una Llei pròpia del sector, prèvia a l’estatal, i tenim competències per regular internament què és el que volem fer dels nostres vins. També cal que es de forma urgent es doti de pressupost el Pla Sectorial Vitivinícola, que ha d’aportar a tots les directrius per aconseguir millorar la comercialització dels nostres productes, en base a les necessitats i la realitat catalana.

Per tot això, expressem el nostre rebuig enèrgic a la creació d’aquesta IG i sobretot a la inclusió de Catalunya en la seva delimitació geogràfica. Així, demanem a la Conselleria d’Agricultura que es posicioni públicament en contra de la seva creació i de la inclusió de Catalunya en l’àmbit geogràfic.

És doncs el moment de fer arribar a les administracions competents el nostre rebuig. El/la________________________(Ajuntament, Consell Comarcal, Federació de Cooperatives, Consell Regulador) de_________________________________________, tenint en compte la importància del sector vitivinícola a Catalunya, acorda:

1) Instar al Govern de la Generalitat a que dugui a terme les gestions necessàries amb al Govern de l’Estat, perquè aquest modifiqui l’Ordre ARP/2535/2006, de 27 de juliol, per la que es reconeix i regula la Indicació Geogràfica “Viñedos de España” pels vins amb dret a la menció tradicional “vino de la tierra” produïts a la zona geogràfica que es delimita , en el sentit de treure de la delimitació de l’àrea geogràfica el territori de Catalunya.

2) Instar al Govern de l’Estat a que accepti treure de la delimitació geogràfica de la IG “Viñedos de España” el territori de Catalunya.

3) Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:

Excel·lentíssima Sra. Da. Elena Espinosa Mangana
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de Infanta Isabel, 1
28014 MADRID





Honorable Sr. Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612 – 614
08007 BARCELONA

Sr. Joan Santó i Navarro
Responsable Nacional de la vinya i el vi de la Unió de Pagesos de Catalunya
Avinguda Francesc Cambó, 14  3erB
08003 BARCELONA

Sra. Isabel Vidal Marsal
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Centre Àgora- Pç. Àgora, 1. Polígon Domenys II
08720 Vilafranca del Penedès

Sr. Josep Camps Rovirosa / Francesc Pascual Sobirana
	Associació de Viticultors del Penedès
	Carrer Benach, 9
	08720 Vilafranca del Penedès
	


