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La legislació europea sobre la regulació de les plantacions de vinya ha passat dels drets 
de vinya a les autoritzacions. Si abans ja era una normativa restrictiva, ara les condicions 
per a nova plantació s’endureixen. És una legislació que no ha tingut mai en compte 
la singularitat dels territoris vinícoles com la DO Alella, molt afectats per la pressió 
urbanística. Precisament, la pressió urbanística no sols ha reduït substancialment les 
hectàrees de conreu, sinó que també fa que molts propietaris de sòl agrari no el vulguin 
cultivable, tot esperant futures requalificacions.

TEXT: MONTSERRAT SERRA

El repte: plantar vinya 
nova, mantenir 
la vinya vella
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Nova vinya plantada pel celler Can Roda
a tocar de la casa que dona nom al celler.
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a Denominació 
d’Origen Alella, la 
més petita de Ca-
talunya i una de les 
més petites del món, 

en els darrers trenta anys no 
ha deixat de perdre hectàrees 
de vinya cultivades (vegeu 
l’article DO Alella, on som) 
i avui es troba per sota de 
les dues-centes trenta. Tan-
mateix, ara sembla que s’ha 
tocat fons i que se’n tornen a 
recuperar d’una manera sos-
tinguda, encara que tímida. 
Els viticultors de la DO Alella 
opten per augmentar la pro-
ducció i volen créixer. Es recu-
peren vinyes velles amb risc 
d’abandonament i se’n planten 
de noves. Sense anar més 
lluny, Papers de vi informava 
recentement que els cellers 
Alta Alella, Bouquet d’Alella i 
Can Roca havien plantat en-
guany vinya nova. També els 
socis de la cooperativa la Sar-
gantana han plantat vinya al 
voltant del monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra, a Badalo-
na. En total, 5,5 hectàrees de 
nova plantació de vinya (vegeu 
el quadre). 

La recuperació d’hectàre-
es de vinya és un dels grans 
desafiaments actuals d’aquest 

territori vinícola, perquè no és 
una comesa senzilla: la volun-
tat dels viticultors de plantar 
i recuperar vinya topa amb 
dues resistències difícils de 
superar, que sumades dificul-
ten molt la revifalla de la vinya 
metropolitana, que és el que és 
la vinya de la DO Alella.

La PAC (política agrícola 
comuna) que regula el conreu 
de la vinya en tots els països 
de la Unió Europea és res-
trictiva des del principi. La 
legislació europea s’ha centrat 
històricament a frenar l’exce-
dent de vi limitant el conreu 
de vinya i no ha discriminat 
positivament territoris com la 
DO Alella, que necessitarien 
una política específica. Durant 
dècades, Europa havia subven-
cionat l’arrencada de vinyes i 
en cap moment ha previst la 
singularitat d’alguns territoris 
com la DO Alella, que per la 
seva situació geogràfica –la 
proximitat amb una metrò-
poli– ha experimentat una 
pressió urbanística despropor-
cionada, que ha anat en detri-
ment del conreu de la vinya i 
en general del món agrari.

A més, en l’última reforma 
de la PAC es va publicar el 
reglament (UE) 1308/2013, de 

17 de desembre, amb el qual 
es crea l’organització comuna 
de mercats dels productes 
agraris, el qual inicia el règim 
d’autoritzacions de plantacions 
de vinya, que s’aplica des de 
l’1 de gener del 2016 fins al 31 
de desembre del 2030. Així 
doncs, des d’aquesta data les 
plantacions de vinya deixen de 
regular-se a partir de drets de 
plantació i passen a regular-se 
per autoritzacions de plantació 
de vinya. Això dificulta l’in-
crement de vinya i escurça els 
terminis en la gestió i l’execu-
ció del conreu.

Dels drets de plantació de 
vinya a les autoritzacions
Darrerament, la legislació 
europea sobre nova plantació 
de vinya ha canviat. Anna 
Goutan, cap del Servei d’Orde-
nació Agrícola de la Generali-
tat, que coneix bé la realitat, 
el reglament i també les ca-
racterístiques de la DO Alella, 
perquè va ser la responsable 
de l’Oficina Comarcal del Ma-
resme entre el 2011 i el 2014, 
comenta: “Efectivament, la DO 
Alella té una doble problemà-
tica que cal separar. Per una 
banda, la pressió urbanística 
implica menys terres de cultiu 

i un accés més restringit a les 
terres de conreu, que són molt 
cares i els propietaris a vega-
des es resisteixen a llogar-les 
per a l’agricultura. En això la 
normativa europea sobre plan-
tació de vinya no s’hi fica. Ara, 
si no hi ha terra de cultiu, per 
molt que tinguem facilitats en 
la normativa, tampoc es podrà 
plantar. Si no hi ha terra dis-
ponible per plantar vinya, la 
DO no podrà créixer.”

Goutan comenta que la 
normativa europea és molt 
restrictiva i estricta i s’agreuja 
pel nou règim d’autoritzacions 
de plantació de vinya, que pas-
sa de gestionar drets de vinya 
a gestionar autoritzacions. 
Abans, quan s’arrencava una 
vinya el propietari es quedava 
amb uns drets de plantació 
durant vuit anys, que podia 
vendre mitjançant les transfe-
rències de drets. Ara els drets 
de vinya s’han eliminat i les 
autoritzacions, que tenen una 
vigència de tres anys, no es 
poden transferir. A més, abans 
hi havia una reserva de drets, 
per als drets que caducaven, 
que mitjançant normativa 
autonòmica eren gestionats 
per la Generalitat. Mitjançant 
la reserva de drets, els viticul-
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L’esqueixa, una de les vinyes més boniques d’Alella, fa uns vuit anys que es va abandonar.
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tors catalans podien ampliar 
les hectàrees de vinya de les 
seves explotacions, es podien 
establir nous viticultors i a 
escala global permetia reduir 
la pèrdua de potencial vitícola 
al territori català. Amb el nou 
règim, la reserva de drets 
també ha desaparegut i, per 
tant, el potencial de Catalunya 
es veu reduït any a any.   

Aleshores, com es pot créi-
xer? El reglament preveu un 
mecanisme de salvaguarda: 
cada any, el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació 
fixa la superfície que es pot 
concedir per a autoritzacions 
per a noves plantacions, que 
ha de ser superior al 0% i pot 
arribar a l’1% de la superfície 
de vinya plantada, com a mà-
xim. Actualment, al conjunt 
de l’Estat espanyol aquest 1% 
correspondria a unes 9.000 
hectàrees aproximadament. 
Tanmateix, els anys 2016, 2017 
i 2018 el Ministeri d’Agricul-
tura només ha autoritzat al 
voltant d’un 0,50% de nova 
plantació de vinya a la Penín-
sula i ha anat modificant les 
prioritats cada any a cop de 
reials decrets. En el moment 
de tancar aquest article, el 
govern espanyol és a punt 
d’aprovar-ne un altre. 

Les sol·licituds d’autorit-
zació de noves plantacions 

estan sotmeses a uns criteris 
d’admissibilitat: tenir a dis-
posició la superfície agrària 
per poder realitzar la planta-
ció; que la superfície sobre la 
qual se sol·licita l’autorització 
tingui ús agrari (que no sigui 
superfície forestal, pastura ar-
bustiva, etc.), i que la persona 
sol·licitant tingui la capacitat 
i la competència professionals 
adequades (professionals del 
sector). Les sol·licituds també 
estan sotmeses a uns criteris 

de prioritat, en què s’assigna 
una puntuació segons si la 
persona sol·licitant no és ti-
tular de cap vinya i té menys 
de quaranta anys, si hi ha bon 
comportament, no té plantaci-
ons no autoritzades ni il·legals, 
no té plantacions abandona-
des, etc.,i, si la mida de l’explo-
tació de la persona sol·licitant 
és petita o mitjana.

El Ministeri d’Agricultura 
ordena totes les sol·licituds 
admissibles enviades per les 

comunitats autònomes. A cada 
sol·licitud amb més puntuació 
se li concedeix tota la super-
fície sol·licitada abans de pas-
sar a la sol·licitud següent, fins 
que s’exhaureixi la superfície 
disponible. A les sol·licituds 
amb una mateixa puntuació, 
per al conjunt de les quals 
no hi hagi prou superfície 
disponible per satisfer la sol-
licitada, se’ls ha de repartir la 
superfície disponible a prorra-
ta. Les comunitats autònomes 
han de resoldre les sol·licituds 
i notificar les autoritzacions 
concedides als sol·licitants.

El percentatge concedit 
depèn de la superfície admis-
sible. Per als anys 2016 i 2017 
l’únic criteri d’admissibilitat 
que hi havia era que la super-
fície fos agrària i estigués a la 
disposició del sol·licitant. Per 
tant, la superfície no admissi-
ble en aquests casos tant pot 
ser que fos per no ser agrària 
(la superfície amb ús SIGPAC 
forestal no es considera agrà-
ria) o perquè no se’n podia 
acreditar la titularitat (con-
tracte de lloguer, propietat...).

L’efecte de la pressió 
urbanística
Però a la DO Alella la difi-
cultat de plantar nova vinya 
s’agreuja perquè a la legislació 
restrictiva s’ha d’afegir un se-

gon factor, la pressió urbanís-
tica. La pressió urbanística 
ha fet que el sòl de les pobla-
cions properes a Barcelona, 
com les del Baix Maresme, 
sigui avui un dels més cars 
de Catalunya. I això fa que 
molts propietaris de terres 
no les vulguin tenir en règim 
de conreu, tot esperant que el 
terreny que ara és agrari es 
pugui requalificar i convertir 
en edificable.

Així ho explica l’enòleg 
i propietari del celler Alta 
Alella, Josep Maria Pujol-
Busquets. Alta Alella és una 
empresa vitivinícola que en 
els últims anys ha optat per 
no expandir-se cap enfora, 
però sí que vol créixer cap 
endins, per destinar una part 
important de la seva produc-
ció al Cava de Paratge, l’apos-
ta de qualitat de la DO Cava. 
Quan Alta Alella es va vendre 
la marca de cava Privat va 
anunciar que la seva intenció 
era incrementar el cultiu de 
vinya dins la DO Alella, fins 
a seixanta hectàrees. Ara en 
disposa d’una trentena. Però, 
amb quins inconvenients s’ha 
trobat?

En relació amb la planta-
ció de vinya, Pujol-Busquets 
explica que el tema és com-
plex i que en un territori com 
la DO Alella la dificultat més 
important no són les autorit-
zacions, sinó trobar terrenys 
aptes per plantar vinya a un 
preu raonable (en el règim 
que sigui: de lloguer, d’explo-
tació, de compra…). Perquè 
plantar una vinya implica 
una inversió que no s’amor-
titzarà fins els propers trenta 
o quaranta anys. I també es 
pregunta si els ajuntaments 
de la DO tenen terrenys que 
podrien posar a disposició 
dels viticultors.

Campanya Sol·licituds Sol·licitants Superfície  Superfície  Sol·licituds Superfície % concedit
 presentades  sol·licitad admissible autoritzades autoritzada
   (ha) (ha)  (ha) 

2015 - 2016 5 4 7,2282 3,7395 4 2,4862 66,40%

2016 – 2017 9 6 10,6072 4,6103 7 3,0585 66,34%

2017 – 2018 0 0 0 0 0 0 0 

Dades de les noves plantacions sol·licitades i concedides a la zona DO Alella des que es va començar 
a aplicar el nou règim

Com es pot créi-
xer? El reglament 
europeu preveu un 
mecanisme de 
salvaguarda

és el fruit d’una llarga tradició familiar

El vi de Badalona. Carretera de Canyet, 73 - 08916 Badalona - Tel. 93 395 12 66
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I què ofereix Pujol-Busquets 
als propietaris de les terres 
per arribar a un acord per a 
un bon contracte de conreu? 
Preveu que l’amortització de 
la vinya no s’haurà fet fins que 
hauran passat trenta anys. 
Ell proposa al propietari de la 
terra que si vol recuperar-la 
abans d’aquest temps, pagui 
l’amortització segons els anys 
que manquen per arribar a 
trenta i també pagui el lucre 
cessant (les ampolles de vi que 
es deixaran de produir).

La vinya, un jardí a la 
metròpoli
Tal com dèiem, la normativa 
europea de nova d’autoritza-
cions de plantació de vinya i 
recuperació de vinya vella no 
preveu cap condicionant que 
afavoreixi aquells territoris 
vinícoles que experimenten 
una forta pressió urbanística. 
La DO Alella és un territori 
vinícola metropolità i, en 

aquest context, el viticultor és 
més que un elaborador de vi, 
és una mena de jardiner, per-
què les vinyes són els jardins 
d’aquests espais metropoli-
tans. I les vinyes comporten 
un paisatge cuidat, endreçat i 
vigilat. Fan de tallafoc, oxige-
nen les urbs i donen identitat. 

Tot aquell qui viu al costat 
d’una vinya disposa d’uns 
beneficis col·laterals sobre els 
quals no tributa. I, en canvi, 
els viticultors no reben cap 

mena de contraprestació per 
aquests valors de qualitat de 
vida que aporten. 

És un tema que apuntem, 
però que caldrà desenvolupar 
amb un reportatge propi. 
Perquè és en aquesta direcció 
que es treballa a l’Observatori 
del Paisatge de Catalunya, 
organisme consultiu que 
depèn de la Generalitat, que 
estableix directrius en temes 
de paisatge i que, tot i ser no-
més consultiu, les polítiques 
ambientals i paisatgístiques 
que impulsa són reconegudes 
i copiades internacionalment. 
A més, ara sembla un moment 
determinant per impulsar 
una nova manera d’entendre 
la pagesia i el món agrari, 
quantificant tots els valors 
que conté, de qualitat de vida 
i medi, que avui encara són in-
visibles i no es comptabilitzen. 
Perquè des del Departament 
d’Agricultura s’impulsen dues 
lleis que podrien revaloritzar 
i potenciar les singularitats i 
minimitzar les dificultats d’un 
territori com la DO Alella: la 
llei vitivinícola de Catalunya i 
la llei dels espais agraris.

Dues lleis que podrien 
secundar la singularitat de 
la DO Alella
La nova consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Teresa Jordà, ha 
presentat al llarg del mes de 
juliol dues lleis que podrien 
afectar el territori vinícola 
de la DO Alella. L’una és el 
projecte de llei vitivinícola de 
Catalunya i l’altra és la llei dels 
espais agraris. 

Durant la presentació de  
la llei vitivinícola de Catalu-
nya, Jordà va posar en relleu 
la importància del sector de 
la vinya i el vi. Considera que 
és un dels motors de l’econo-

mia catalana. El sector del vi 
representa gairebé el 3% de la 
producció final agrària a Ca-
talunya i la indústria vinícola 
participa en el 5,6% sobre el 
total de la indústria agroali-
mentària. La llei regularà àm-
bits com el potencial vitiviní-
cola català, les autoritzacions 
de vinya, el registre vitícola, 
les autoritzacions de plantació 
i replantació, la creació del 
catàleg de varietats i molts 
aspectes més.

L’altra, la llei dels espais 
agraris, segons ha declarat 
Teresa Jordà, vol posar al 
mateix nivell els espais agraris 
i els espais naturals protegits. 
Té la intenció de planificar-los 
i gestionar-los amb la finalitat 
que puguin complir el seu ob-
jectiu, que és produir aliments 
de manera sostenible i respec-
tuosa amb el medi. “Quan par-
lem d’ordenació del territori 
també podrem parlar d’orde-
nació dels espais agraris, que 
són el 90% del nostre territo-
ri”, ha declarat la consellera.

Els objectius de la llei dels 
espais agraris són, d’una ban-
da, definir bé què són aquests 
espais i identificar els que 
tenen un alt valor agrari, amb 
la intenció de preservar-los, 
i, d’una altra banda, posar en 
funcionament un mecanisme 
que permeti mobilitzar al mà-
xim les terres en desús, amb 
transparència i garanties, per 
tenir el màxim nombre de 
superfície agrícola en condici-
ons de producció per avançar 
cap a la sobirania alimentària, 
garantir la gestió sostenible 
del medi i afavorir el relleu 
generacional, cosa que facili-
tarà que més joves es puguin 
incorporar a l’activitat agrària 
i el dimensionament d’explo-
tacions professionals que ho 
necessitin. 
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Nova vinya plantada per Alta Alella al Coll de Vendrans, Alella.

Av. Sant Mateu, 5-9 · Alella
Tel. 93 540 78 57
www.hotelportadalella.es

Restaurant terrassa 
panoràmica

• Cuina moderna catalano-francesa 
 amb suggeriments de temporada
• Terrassa lounge
• Tapes gourmet amb carta 
 de gintònics i cocktails
• Realitzem tot tipus d’esdeveniments

Consulta el nostre web


