
Introducción

A UE ten máis de 2,4 millóns de explotacións que producen viño e abarcan 3,6 millóns de hectáreas, 
equivalentes a un 2 % da superficie agrícola da UE. A produción vitivinícola representa máis dun 5 % do 
valor da produción agrícola da UE. 

O consumo de viño na Unión atópase en constante descenso, pese a que as ventas de viños de calidade 
aumentan. Na última década as importacións teñen aumentado nun 10 % anual, mentras que as 
exportacións medran lentamente. De manterse as tendencias actuais, a produción de viño excedentaria 
rondará o 15 % da produción da campaña 2011/12.

O sector vitivinícola a nivel galego constitúe unha importante pola do noso tecido agrario. Con máis de 
20.000 explotacións e  25.000 has que se espallan entre 5 DO, 3 IXP e outras zonas de tradición como o Val 
do Navia, Litoral de Pontevedra e a Baixa Limia entre outras. A produción total que refrexan as estatísticas 
acada os máis de 210 millóns de quilos de uvas dos que menos da metade van amparados baixo algunha 
cualificación de DO ou IXP. A facturación total do sector supera actualmente máis de 150 millóns de euros 
que supuxeron un aumento continuado dos últimos anos, en concreto case o 100% nos últimos 8 anos, o que 
indica o forte dinamismo sectorial, máxime no actual momento do comportamento do ciclo económico xeral. 

E alén disto un sector moi ben articulado dentro das súas diferencias territoriais como mesmo da capacidade 
comercial, xa que as máis de 400 adegas de viños de calidade permiten cubrir diferentes mercados e nichos 
de consumo, case na totalidade con viño embotellado con DOP ou IXP.

A extensión do viñedo de Galiza acada o 3% da superficie vitícola española situándoa no décimo posto entre 
as 17 CC.AA., sen embargo, ocupa os primeiro posto en canto ó número de parcelas e titulares 
(concretamente o 30% sobre o total de parcelas 2.338.724) e como curiosidade, baste dicir que en Galiza 
hai case o dobre de explotacións e 200.00 parcelas máis que en Castela-A Mancha que conta coa metade 
da superficie española e ten arredor do 20% das parcelas e explotacións do conxunto das Comunidades 
Autónomas. Do total de fondos UE no periodo  2000/2006 da OCM vitivinícola, Galiza solamente se 
beneficiou do 1,03% do total do Estado Español, sendo o 98% para reestructuración e reconversión de 
viñedo

En datos máis recentes Galiza aplicou no ano 2010 o 1,08% do total de medidas no “Plan de Apoio 
Nacional”, que no no ano 2009 foi do 0,5%. No que respeca ao Desenvolvemento Rural (FEADER) 
aplicouse o 0,27% do total do Estado

Do paquete de medidas aplicables no “Programa de Apoio Nacional ao Sector Vitinícola” Galiza só utilizou 
as medidas relacionadas coa Reestruturación e Reconversión do Viñedo e a Promoción nos mercados de 
terceiros países. Non se utilizou nada para o arranque, vendima en verde, destilación en calquera modalidade  
e uso de mosto concentrado. Todo isto indica a vocación nos viños de calida e tamén a relativa 
discriminación pola cativa captación de fondos europeos.
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O marco da Organización Mundial do Comercio, OMC

Os acordos en materia de comercio de produtos agrícolas tras anteriores acordos da Ronda Uruguay 
determinaron substancialmente a reforma da PAC en función do agrupamento das medidas de 
comercio en materia agrícola nas “caixas” ámbar, azul e verde. Como consecuencia, a reforma da PAC 
orientouse cara ás axudas desacopladas da chamada “caixa verde” (as que non distorsionan o 
comercio), tendo en conta o límite proposto dun máximo do 5% da produción final agraria ás axudas á 
produción destinadas a conter a produción da “caixa azul”, e procurando eliminar as da “caixa 
ámbar” (as distorsionadoras, como as axudas acopladas). 
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Como consecuencia, no que lle afectou a unha das últimas OCM en reforma, a do viño, estaba no 
guión que recollería, ben sexa de maneira inmediata, ou ben despois dun breve periodo transitorio, a 
eliminación de todas as intervencións de mercado ligadas á produción (destilacións e axudas ao 
almacenamento privado e á utilización de mostos) e das restitucións á exportación.

Igualmente, dado que a nivel da OMC non existia Acordo TRIPS Trade Related Aspects on 
Intellectual Property Rights ou, traducido, Acordo sobre os Aspectos dos Dereitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados co Comercio. sobre Indicacións Xeográficas o criterio de “calidade”, a 
Comisión Europea optou por renunciar  a seguir insistindo no mesmo ante as dificuldades que atopa 
para defendelo no marco dos Acordos da OMC. 

A proposta da Comisión e o acordo do Consello, buscando acomodarse ás regras da OMC, foron na 
dirección de substituir o modelo vitivinícola europeo actual basado na distinción de calidade (VCPRD / 
viños de mesa) por outro que se acomoda ao esquema do Acordo TRIPS; é dicir, un modelo de viños 
con Indicación Xeográfica (nos que incluir as actuais DOs e IXs) ou sen Indicación Xeográfica (o resto 
dos actuais viños de mesa). 

- Paulatina supresión das medidas de intervención do mercado

- Prohibición do uso de azucre para aumento do grao alcohólico vol.

- Réxime de arrinque 

- Axuda única por explotación 

- Supresión das limitacións de plantación 

- Prácticas enolóxicas 

- Novas normas de etiquetado

- Dotacións financieiras nacionais 

- Medidas de desenvolvemento rural 

- Promoción e información 

- Proteción do medio ambiente

“Foi unha reforma necesaria”, mais con discrepancias no modelo proposto:

- Xeralizaba os problemas do sector dos viños de mesa a todo o sector,  

- Rebaixou as esixencias en materia de rastrexabilidade e de diferenciación no etiquetado a costa do 
prestixio acadado polos v.c.p.r.d.

- O sector vitivinícola galego produce viños de calidade (D.O. ou V.T) grazas ao esforzo de productores 
e dun forte investimento de moitos anos en desenvolver produtos baseados en castes autóctonas 
integradas no territorio. 

- Os nosos caldos son competitivos no mercado, malia a desavantaxe propia do noso modelo na 
estrutura de custes de produción, e a pesar de que o mercado non se caracteriza pola transparencia 
competitiva.
- A inclusión, aínda que por un prazo de 4 anos, das medidas de mercado non favoreceu a Galiza no reparto 
orzamentario



- Aínda que foi positiva a inclusión das axudas ao investimento nos “sobres”, é negativo que non se 
equipare o tipo máximo de axuda nas rexións de converxencia (50%) ao das periféricas (75%).

A reformulación do réxime de arrinque, pois:

- A concentración do réxime en tres anos incrementando o orzamento das primas de arrinque detraiu recursos 
orzamentarios á transferencia ao Desenvolvemento Rural prevista inicialmente para eses anos; ése era un 
capítulo orzamentario que nos podía beneficiar no reparto se escapa aos criterios de reparto dos sobres entre 
EM.

- Mantivo o orzamento blindado fora dos sobres nacionais, e en Galiza pretendeuse minimizar o arrinque.

Valoracións   positivamente   para Galiza:  

- O incremento do 2 ao 3% do máximo da superficie declarable inelixible ao arrinque por EM por 
motivos medioambientais, pois noso obxectivo é minimizar o arrinque en Galiza. 

- Valorase tamén positivamente a exclusión do réxime de arrinque das zonas de montaña e desfavorecidas.
A posible posición negociadora de Galiza , ante unha futura nova REFORMA:

Partindo da premisa que teremos unha forte desventaxa na negociación con outras Comunidades 
Autónomas que teñen un peso que multiplica o noso en todos os criterios utilizados pola Comisión 
para o reparto dos fondos entre EM (superficie, produción, gasto histórico) os nosos  elementos 
prioritarios na negociación deberían ser:

Defender a prioridade das medidas de potenciación da estrutura produtiva e da competitividade dos 
nosos viños, é dicir, das axudas á promoción exterior, reconversión e restruturación de viñas e axudas 
ao investimento, fronte ás de financiamento de medidas de mercado e do pagamento único. Tal foi, 
ademáis, a filosofía inicial da reforma  actual. 

En todo caso, sería reclamable a subsidiariedade para que poidamos decidir as medidas elexibles máis 
convenientes para Galiza. 

En Galiza comercializamos produción de calidade con mercado baixo DOs e IXs e non é excedentária. 
Ao contrario, aínda temos moita capacidade de expansión no mercado exterior sustentada na demanda 
dos nosos viños autóctonos e na calidade das nosas castes autóctonas, aínda non suficientemente 
explotadas.

Buscamos pois diversificar a nosa calidade de produtos e variedades autóctonas e  mellorar a nosa 
competitividade exterior:

- Reducindo os custos unitarios de produción: entre outras accións, redimensionando e restruturando 
as nosas parcelas e explotacións.

- Contribuíndo á promoción exterior e diversificar e melhorar o acceso ás limitadas canles de 
comercialización actuais.
 

Posicionamento diante  da reforma da OCM do viño
Na última reforma da OCM do viño do ano 2009 se acometeron importantes cambios na xestión do sector 
vitivinícola que outras cuestións contempla a liberalización de dereitos de plantación no horizonte 2015-18, 
desde a FRUGA estamos  claramente en contra desta mal chamada “liberalización”, e consonancia co que se 
teñen manifestado o noso sector, xa sexan os propios Consellos Reguladores como tamén as Asociacións 
Profesionais e Organizacións Agrarias. Hai un bloque importante dentro da UE que aposta por manter o 
modelo das Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas, que se debe manter e reforzar. 



Sobre as deficiencias que amosa actualmente a vixente OCM do viño a FRUGA quere trasladar as seguintes 
demandas:

− Investimentos en estruturas de comercialización no exterior
− Incorporación de mozos e mozas na viticultura
− Mellora da de montaña (a través do desenvolvemento rural)
− Mellora na formación de persoal especializada
− Continuación e reforzo da reestruturación e reconversión do viñedo
− Apoio a liñas de produción diferenciadas (Produción Integrada, Viticultura Ecolóxica, Novas Zonas, 

etc.)
− Apoio a imaxe das DO e IXP
− Manter o sistema de dereitos de plantación
− Favorecer e apoiar as feiras de promoción

A reforma da PAC e o réxime de pagamento único á viticultura
Dentro da perspectiva da reforma da PAC diante do horizonte 2014-2020 se ten previsto a inclusión da 
viticultura no réxime de pagamento único, o outro sostén da PAC, o desenvolvemento rural contemplará 
medidas importantes para o noso sector para consolidar o modelo de calidade das nosas Denominacións e 
Indicación Xeográfica Protexida. A Xunta da Galiza ten recortado e debilitado as posibilidades do segundo 
pilar da PAC no que respecta ao viño, como pode ser o apoio á viticultura de montaña (infraestruturas e 
incorporación de novas adegas), innovacións en produción integrada e ecolóxica, enoturismo, etc.

Demandamos pois que nesta nova PAC se cambie radicalmente a filosofía adoptada nestes últimos anos de 
recortes inaceptables en liñas básicas de apoio ao noso modelo de viños de calidade e que non van en 
consonancia coa importancia crecente que do súa dimensión social e económica.

Sobre o pagamento único (PU), rexeitamos a súa aplicación ao viño como se fai noutros sectores agrarios, 
entendemos que os fondos resultantes sexan derivados a medidas  de apoio como plans de calidade, 
promoción, reestruturación do viñedo, etc.

Tamén é importante contemplar que as medidas de promoción e comercialización exterior se estendan aos 
países incluídos na Unión Europea, xa que o ata agora permitido aos estados exteriores á UE ten beneficiado 
a grupos económicos xa posicionados e cun tamaño que impiden a igualdade de oportunidades no aceso aos 
fondos das medidas citadas.

Debe así mesmo haber unha condicionalidade engadida na priorización ao aceso as medidas de apoio para as 
industrias do viño que inclúa un cadro formal de relacións contractuais entre viticultura e elaboración. 


