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a Xornada, sobre as implicacións que para a 
vitivinicultura galega pode supoñer a reforma da PAC 
proposta pola Comisión Europea. 
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Xornada de debate e análise: 

A VITICULTURA GALEGA ANTE A ENCRUCILLADA DO 2030 
 

 

O 26 de xaneiro de 2019, no Pazo da Cultura da Cidade de Pontevedra, tivo lugar a 

celebración da Xornada de debate e análise: A VITICULTURA GALEGA ANTE A 

ENCRUCILLADA DO 2030. 

A Asociación Galega de Viticultura (AGV), organizou esta xornada co obxectivo de difundir 

e debater, entre os axentes do sector vitivinícola galego, os aspectos máis salientables da 

proposta de reforma da OCM (Organización Común de Mercados dos Produtos Agrarios), que a 

Comisión Europea está a impulsar na reforma da Política Agraria Común (PAC), e a 

modificación do regulamento 1308/2013, así como a prevista liberalización do sector a partir 

do ano 2030, co fin do actual réxime de autorización de novas plantacións de viñedo. 

Na AGV entendemos que calquera modificación do marco normativo europeo, do sector 

vitivinícola e o seu mercado, merece unha análise e debate entre os seus axentes. Análise e 

debate do que extraer unhas conclusións que permitan: en primeiro lugar facer as achegas 

oportunas ás administracións competentes na materia en defensa dos nosos intereses, e no 

segundo ir adoptando estratexias e plans de traballo, tanto a nivel particular como colectivo, 

que nos permitan chegar á data de introdución das modificacións nas regras de xogo, nas 

mellores condicións posibles para garantir non tan só a supervivencia do sector, senón un 

crecemento sostible que consolide a viticultura galega como un sector económico de primeiro 

orde para o País, e que este contribúa a xerar riqueza no medio rural axudando a inverter a 

curva de esmorecemento e abandono na que está inmerso nas últimas décadas. 

Para abordar esta temática leváronse a cabo dúas mesas de traballo: 

 Castes autóctonas e híbridos 

Nesta mesa tratáronse os riscos e oportunidades para as castes autóctonas galegas 

fronte á situación de futuro creada no cultivo da vide coa proposta da Comisión 

Europea de modificar a lexislación vixente para permitir que as DO poidan elaborar 

viño a partir de híbridos entre variedades Vitis vinífera e outras Vitis. Nela tivemos 

ocasión de compartir os coñecementos de destacados expertos no tema como son: 
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− Dona María del Carmen Martínez, Directora do Grupo de Viticultura na 

Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) 

− D. Francisco Rego. Técnico retirado da Estación de Viticultura e Enoloxía 

de Galicia (EVEGA) 

− D. Xosé Manuel Vilas. Enxeñeiro Agrónomo. Membro da AGV. 

 

 As DO e as IXP galegas perante os retos do 2030 

Abordáronse aquí os retos das zonas protexidas (DO e IXP) fronte á proposta da 

Comisión Europea de modificacións na lexislación vixente (cambios na definición das 

DDOO, creación de categorías de viños desalcoholizados, teitos no potencial 

produtivo, etc),  e a modificación da PAC coa liberalización das plantacións para o 

ano 2030. Nesta mesa tamén tivemos ocasión de compartir os coñecementos de 

destacados expertos, e actores do sector, como son: 

− D. Ramón Huidobro. Secretario Xeral da DO Rías Baixas 

− D. Jose Luís García Pando. Presidente do CR da DO Valdeorras, e 

responsable da adega Adega o Casal, S.A.T. 
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− D. Xosé Antonio Meixide. Profesor e Xefe de Explotación no Centro de 

Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA). Impulsor da 

IXP Terra de Betanzos 

− D. Xosé Manuel Puga. Técnico en Desenvolvemento Rural no GDR 10 Limia-

Arnoia. 

 

Así mesmo consideramos necesario poñer enriba da mesa o debate sobre as novas 

elaboracións e a súa integración nas zonas protexidas: Denominacións de Orixe e Indicacións 

Xeográficas Protexidas. Por iso déuselle cabida na Xornada a unha mesa específica sobre 

este tema. 

 As novas elaboracións e a súa integración nas zonas protexidas  

A evolución do mercado do viño, a aparición de novos gustos nos consumidores e 

a incorporación de xente nova á elaboración leva a que se estean desenvolvendo 

elaboracións novidosas e tradicionais, tanto na fórmula como con castes 

autóctonas non desenvolvidas economicamente na actualidade, fai necesario abrir 

o debate sobre as potencialidades da incorporación destes novas elaboracións 

nos pregos de prescricións nas zonas protexidas (DO e IXP). Nesta mesa 

compartimos os coñecementos de recoñecidos adegueiros galegos, como son: 
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− Joaquín Sánchez. Responsable da Adega Alan de Val (DO Valdeorras), e 

presidente da Ruta do Viño de Valdeorras 

− Roberto Regal. Enólogo e impulsor do proxecto e adega Enonatur (DO 

Ribeira Sacra) 

− José Crusat. Responsable na adega Entre os Ríos (IXP  Barbanza e Iria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguido ofrecemos un resumo da análise feita nas distintas mesas e as conclusións 

tiradas a partir tanto das exposicións feitas polos poñentes como da participación dos 

asistentes nas quendas de debates das mesmas. 

Por mor de sistematizar o resumo dividimos este en tres blocos: 

 En primeiro lugar fanse uns apuntamentos sobre a reforma da PAC a nivel xeral; 

 En segundo lugar expóñense os principais aspectos achegados nas mesas “Castes 

autóctonas e híbridos” e “As DO e as IXP galegas perante os retos do 2030”, 

 En terceiro lugar os da mesa “As novas elaboracións e a súa integración nas zonas 

protexidas” 
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APUNTAMENTOS SOBRE A NOVA PAC 
 

1. PREVISIÓN DE CRONOGRAMA PERÍODO 2021/2027 PARA A PAC 

2. NOVO MODELO DE APLICACIÓN DA PAC 

− Maior responsabilidade dos EEMM = maior subsidiariedade 

− Plan estratéxico da PAC para primeiro e segundo piar (substitúe aos PDR) 

− Orzamento orientado a resultados 

3. OBXECTIVOS DA NOVA PAC 

1. Impulso á investigación e innovación 

2. Sector agrario:  

2.1. Apoio á renda 

 Descartada cofinanciación dos pagos directos 

 “Capping” (limitación axudas) obrigatorio: proposta 100.000 €/max axuda 

 Maior axuda ás pequenas explotacións 

 Axudas enfocadas a AGRICULTORES XENUINOS 

2.2. Inversións para a mellora da competitividade no mercado 

 Novas tecnoloxías, big data, reestruturación, modernización 

 Diversificación ligada  á bioeconomía 

 Instrumentos financieimos innovadores 

2.3. Xestión do risco 

DATA FITOS 
2017 Novembro Comunicación da COMISIÓN EUROPEA 

2018 Xuño Propostas lexislativas da PAC e “avaliacións de impacto”. 

2019 

Marzo BREXIT 

Abril Disolución do Parlamento Europeo 

Maio Eleccións novo Parlamento europeo 

Novembro Nova Comisión Europea 

2020 Decembro 
Finalización MARCO FINANCIEIRO PLURIANUAL 2014-2020 e 

aplicación da REFORMA 
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3. Medio ambiente e acción polo clima 

− Cambio na arquitectura do “greening” 

− Obxectivos medioambientais e climáticos establecidos pola UE 

− Maior flexibilidade aos EEMM (subsidiariedade) 

− Nova condicionalidade máis esixente para os pagos directos 

− Flexibilidade para os EEMM 

− Posibilidade de 100% cofinanciación no segundo piar 

4. Promover a prosperidade rural 

− Mediante a bioeconomía e a economía circular 

− Smart Villages 

o conexións de banda ancha 

o mellora dos servizos e das infraestruturas 

− LEADER 

o Enfoque ascendente. Mínimo 5% FEADER 

5. Incentivos a nov@s agricultores 

− Relevo xeracional: prioritario na PAC 

− Necesidades: (coñecemento, innovación, desenvolvemento de empresas, apoio a 
investimentos, intercambios Erasmus) 

− Apoio á primeira instalación (maior flexibilidade) 

− Acceso a instrumentos financeiros 

− Facilitar cese, transferencia de coñecementos entre xeracións e a planificación da 
sucesión 

6. Resposta ás preocupacións das persoas consumidoras 

− Requisitos de seguridade alimentar, medioambiental e benestar animal. 

− Requisitos de calidade: DOPs, IXPs, produtos ecolóxicos. 

− Preocupacións  das persoas consumidoras: resistencia a antibióticos, obesidade 
e desnutrición. 

− Reducir o desperdicio de alimentos. 
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4. DIMENSIÓN GLOBAL DA PAC 

• COMERCIO 

− Orientación cara o mercado 

− Negociacións comerciais 

• MIGRACIÓN 

− Aproveitar o know-how da PAC para contribuír a desenvolver o sector 
agroalimentario nos países de orixe das persoas inmigrantes 

− Integración destas persoas nas comunidades rurais (LEADER) 

5. FINANCIACIÓN DA FUTURA PAC 

PROPOSTA DE MARCO FINANCIEIRO PLURIANUAL 2021-2027 

 Recorte de fondos pola previsión de Brexit + Novas políticas 

− Recorte de fondos PAC= 5% 

 Desenvolvemento rural = 15% 

 Diminución taxas de cofinanciación: 

− [75%] rexións menos desenvolvidas e en transición (está por ver Galiza) 

− [43%] resto de rexións 

− Transferencia entre pilares 10% 

 “Concentración temática mínima” 

− 30% FEADER a obxectivos medioambientais e clima (exclúe pagos ZLN) 

− 5% LEADER 

− 2% Pagos Directos pago complementario 

6. REGULACIÓN DA FUTURA PAC 

A. FUTUROS REGULAMENTOS do PE e Consello: 

 ?????, Disposicións comúns (FEDER, FSE, FEMP)* 

 ?????, Plano estratéxico da PAC 

 ?????, Financiación da PAC 

 ?????, OCM única (sector VIÑO) 

(*só LEADER, instrumentos financeiros, publicidade e visibilidade) 
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B. PROPOSTA DE REGULAMENTO PLANO ESTRATÉXICO PAC 

As principais novidades son: 

 Un Plano estratéxico único para primeiro e segundo piar 

 Opción EEMM: Un só Plan para todo o EEMM; ou territorializado 

 Simplificación de regulamentos 

 “Arquitectura verde”: condicionalidade reforzada e eco-réxime 

 Persoas Mozas e “novas rurais”. Complementariedade primeiro e segundo 
piar. 

 Sistema de rendemento, seguimento e avaliación para os dous piares 

7. PREVISIÓNS DE GASTO 2021/2027 

CONCEPTO IMPORTES 

Orzamento UE 1º piar 286.200.000.000 € 

Orzamento UE 2º piar              78.800.000.000 € 

Orzamento 1º piar Estado Español 33.524.399.744 € 

Orzamento 2º piar Estado Español 7.008.420.160 € 

Gasto sector vitivinícola UE 202.147.000 € 
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AS DO E IXP GALEGAS ANTE OS RETOS DO 2030: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN 
DA PAC (REGULAMENTO 1308/2013) 

A proposta de reforma da OCM (Organización Común de Mercados dos Produtos 

Agrarios), que a Comisión Europea está a impulsar, e a modificación do regulamento 

1308/2013, prodúcese no sector vitivinícola nun contexto marcado por 

• A constante diminución dos prezos agrarios 

• A redución dos fondos para a PAC, nun mínimo do 5% 

• Necesidade dunha mellor orientación das axudas: redistribución 

• A diminución da superficie de viñedo na UE 

• Unha sociedade marcada por unha maior “ambición” medioambiental 

• Necesidade de “axilidade” na xestión e concesión das DO e IXP 

• Necesidade de “simplificar” as IXP e DO 

• Necesidade de protexer o mercado do viño en internet 

 

A proposta incorpora unha serie de puntos de fondo calado para o sector vitivinícola 

galego. A destacar os seguintes: 

− A admisión de elaboración de viños non só a partir da Vitis Vinífera, senón tamén 
a partir da Vitis labrusca. E a admisión tamén dos viños procedentes  de híbridos 
entre as especies Vitis Vinifera, Vitis labrusca e outras especies do xénero Vitis. 

Hai que distinguir estas variedades híbridas das mestizas, sendo estas últimas as 

resultantes do cruce entre distintas variedades de Vitis Vinífera. 

Unha especie híbrida é unha nova especie, e como nova variedade debe estar 

rexistrada nos distintos niveis (Comunitario, Estatal e Galego) para que un CR poida 

autorizar o seu uso. 

A argumentación da necesidade de recorrer a especies híbridas céntrase en distintos 

niveis: 

o Ao amparo dalgunhas liñas de traballo, que parecen indicar que estas especies 

presentan unha maior resistencia ás enfermidades, deféndese a súa 

sostibilidade medioambiental, fronte as variedades da Vitis Vinífera, pola 

redución no uso dos produtos fitosanitarios 
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o O cambio climático. Arguméntase a posible maior resistencia ao estrés 

provocado nas plantas polas condicións meteorolóxicas extremas 

o O económico. Redución de custos de produción como consecuencia dos 

puntos anteriores, e polo tanto gañar competitividade fronte os viños 

producidos fóra de Europa 

o Redución no grao alcohólico da uva 

 

A defensa dos híbridos non está a ter en conta outros aspectos, non menos 

importantes, como son os seguintes: 

• Para se poderen empregar comercialmente os viños obtidos a partir de uvas 

de variedades híbridas terá que demostrarse que son variedades aptas para o 

consumo 

• A aposta polos híbridos en detrimento das castes autóctonas tería como 

consecuencia directa a perda de calidade e por tanto, de prestixio dos viños 

galegos 

• A resistencia ás enfermidades que máis afectan á Vitis Vinífera segue, nestes 

momentos, sen estar contrastada totalmente por medio de ensaios e controis 

científicos 

• Do mesmo xeito non está clara a súa vulnerabilidade a novas enfermidades, 

ou a aquelas que non teñen un grao de afección relevante na Vitis Vinífera. Os 

híbridos tampouco son resistentes ás enfermidades da madeira 

• Para a consecución dos híbridos os clons que se están a barallar son clons 

que se empregan nas zonas promotoras desta iniciativa, pero que non se 

corresponden cos clons que poidan existir actualmente en Galiza. Isto 

supoñería unha nova dependencia estrutural de material xenético para a 

viticultura galega 

− Autorización do emprego do termo desalcoholizado conxuntamente coa 
denominación dos produtos vitivinícolas, creando así novas categorías de viño:  
desalcoholizado e parcialmente desalcoholizado. 

− Auméntanse os tipos de botellas e encorchados. 

− Modificar o regulamento das DO e IXP en aspectos como: 
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o Reducir os requisitos para considerar unha D.O. omitindo o factor humano, na 

relación coa calidade e as características do produto, como un requisito 

inescusable. Deixando a inescusabilidade só en relación cos factores naturais: 

A redacción actual do artigo 93, punto i), sinala que: “a calidade e as características 

do produto débense básica ou exclusivamente a un entorno xeográfico particular, 

cos factores naturais e humanos inherentes a él;”, mentres que na modificación 

da reforma formulase como ““cuxa calidade ou características débense 

fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular, cos factores 

naturais e, cando sexa pertinente,  humanos inherentes a él;” 

o Suprimindo a necesidade de incorporar un expediente técnico nas solicitudes de 

protección para as DO e IXP 

o Incluíndo como motivo para cancelar a protección dunha DO, ou IXP, a ausencia 

da posta no mercado de produtos ao seu amparo nun período mínimo de 7 anos 

consecutivos. E outórganselle competencias á Comisión Europea para a 

suspensión dunha DO ou IXP 

o Establecendo un límite temporal de seis meses para que a Comisión examine as 

solicitudes de protección recibidas  

− Modificar o sistema de autorización de novas plantacións incluíndo a toma de 
referencia como superficie base a superficie plantada máis a superficie dos 
dereitos non convertidos 

− Liberalización do sector 

o No que respecta ao fin do actual réxime de autorización de novas plantacións de 

viñedo, a Comisión Europea mantén a data do ano 2030. 

A finalización deste sistema implica a liberalización do sector e o cese do 

control/regulación da administración pública sobre as novas plantacións de 

viñedo. 

Esta situación terá un evidente impacto no sector vitivinícola galego:  a posible 

entrada, que xa se está empezando a albiscar, de inversións especulativas en 

grandes plantacións con modelos produtivos alleos á configuración, estrutura e 

tipoloxía da vitvinicultura galega, afectará non tan só ao mercado do viño galego 

senón tamén a miles de viticultores e adegas. 
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O abandono do control do potencial vitícola pode supoñer a entrada nunha deriva 

produtivista e de baixadas de prezos que entre en colisión directa coa 

conservación de castes, territorio, costumes, sinais identitarios, etc.  

A día de hoxe o Parlamento Europeo ten aprobado a prórroga do réxime de 

autorizacións até o ano 2050, modificando o informe sobre a OCM (Organización 

Común de Mercados dos Produtos Agrarios) dentro da reforma da PAC. Séguese 

en período de negociacións e finalmente serán os Gobernos dos distintos estados 

membros os que terán que decidir está prórroga. 

o Adáptase o regulamento ás normas OMC e demais tratados para a exportación e 

a importación 

 

SÍNTESE 
 

Á vista do exposto sobre a proposta de reforma da PAC, cabe entender que dende a Comisión 

Europea se está a proxectar un futuro para o sector vitivinícola orientado cara a liberalización 

e o produtivismo deste sector. 

A balanza comercial e a presión competitiva doutras zonas produtoras, que están emerxendo 

noutros continentes, parece que están sobrepoñéndose a un dos sinais de identidade da 

Viticultura Europea: a tipicidade, variedade e calidade. Así parece desprenderse da lectura 

dos eixos principais da reforma: 

 

1. A desvinculación da viticultura do concepto de territorio e da importancia do factor 

humano: 

− O interese da OCM en desligar a viticultura do concepto de territorio só se entende 

poñendo como obxectivo a rendibilidade económica, a través da mecanización e 

a produción masiva. Isto contraponse co concepto dos viños achegados á Terra 

(Terroir) e todo o que isto implica. 

− A supresión do factor humano na concepción dunha DO / IXP supón na práctica a 

supresión do recoñecemento da diferenciación dos viños en función da súa 

tradición histórica e territorialización, en favor da produción intensiva e masificada, 
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e no terreo pode supoñer a sentenza, a medio prazo, para as castes autóctonas 

locais en favor das “industrializadas”. 

2. O recoñecemento como viño do produto obtido de variedades distintas da  Vitis 

Vinífera, e de híbridos ofrece unha dobre lectura: 

− A autorización de elaboración de viños a partir de variedades distintas á Vitis 

Vinifera, incluíndo os híbridos destas, máis aló do interese medioambiental e de 

aforro na aplicación de produtos fitosanitarios, ten detrás unha clara aposta 

produtivista en detrimento da calidade, diversidade e tipicidade. E non podemos 

esquecer que esa resistencia non está debidamente probada e contrastada, 

mentres que parece que non se están apoiando vías de investigación que exploren 

fórmulas de incremento da resistencia das castes tradicionais. 

− O feito que os clons de híbridos propostos para a súa aprobación se correspondan 

cos que se están a traballar nas zonas máis interesadas nestes cambios, tamén 

fai pensar nos posíbeis intereses económicos en controlar o material xenético das 

plantas a introducir como resultado do novo marco regulamentario do sector. 

Neste caso parece que a correlación de forzas non favorece ás zonas de forte e 

ampla tradición vitícola, sur de Europa, fronte a aquelas outras que por tradición e 

potencialidade non teñen desenvolvido ao mesmo nivel a súa vitivinicultura. 

3. A liberalización no réxime de autorización de plantacións abre as portas ás grandes 

transnacionais, as que a través de grandes plantacións mecanizadas, con castes 

practicamente en réxime de monocultivo, abaratarán os custes e provocarán un 

desequilibrio que levará ao feche da maioría das actuais explotacións, e provocarán 

non tan só a perda da riqueza varietal e medioambiental, senón tamén unha 

transformación territorial e social. 

4. O recoñecemento de novas categorías de viño, coma os viños desalcolizados, ten un 

claro interese comercial: por unha banda chegar a novos mercados, como o mercado 

islámico, e por outra banda favorecer que as grandes empresas poidan ter maior 

facilidade no mundo da publicidade a través das posibilidades que lle ofrecería unha 

bebida sen alcol para achegarse a sectores da sociedade aos que non chega 

actualmente o viño. 
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O abrir novos mercados para os produtos por si mesmo non debe resultar prexudicial, 

pero o seu recoñecemento como novas categorías de viños pode levar consigo a 

desvirtualización do produto orixinal: o viño. 

 

O sector vitivinícola galego apostou nas últimas décadas claramente polas súas sinais de 

identidade, innovando pero poñendo en valor a súa riqueza territorial e varietal. Esta aposta 

estase vendo recompensada co auxe que ten a nosa viticultura non só en volume e 

facturación, senón tamén pola súa presenza, cada vez en maior medida, en mercados de 

todo o mundo, onde os nosos viños están a ser recoñecidos pola súa calidade e 

personalidade propia. 

A proposta de reforma da PAC, en principio, non parece que vaia favorecer os nosos intereses 

e a nosa liña de traballo, polo que no sector debería abrirse un debate sobre a mesma e 

empezar a formular propostas de traballo a futuro que nos permitan seguir apostando polos 

nosos viños como factor económico que asegure a viabilidade das explotacións, e a aparición 

de novas iniciativas, pero tamén de cohesión social ao axudar a evitar o despoboamento do 

rural garantindo a obtención de rendas sostibles ás familias. 

Por iso, desde a Asociación Galega de Viticultura, solicitamos das persoas responsables da 

Consellería do Medio Rural que convoquen a todo o sector vitivinícola galego a unha reunión 

na que, de xeito conxunto, se poida analizar a repercusión no sector da prevista reforma da 

PAC e as liñas de traballo futuro, que nos permitan sentar as bases dun posicionamento de 

viticultura de País, de cara a un desenvolvemento sostible da vitivinicultura galega como fonte 

de riqueza económico-social. 
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AS NOVAS ELABORACIÓNS E A SÚA INTEGRACIÓN NAS ZONAS PROTEXIDAS 

 

O actual contexto da produción, elaboración e venta de viño en Galiza é diferente ao de 

hai anos atrás. Con certeza, froito dos cambios producidos no sector debidos ao seu 

propio dinamismo e á necesidade de cumprir coas demandas e requirimentos dun 

mercado cada vez máis global e complexo. 

O mercado aposta cada vez máis pola singularidade e esta conséguese a través da 

potencialización e recuperación das castes autóctonas e polo factor determinante que é 

o clima e o territorio, mais tamén pola introdución ou recuperación de técnicas de cultivo 

ou elaboración.  

Os actuais regulamentos das D.O. e das I.X.P. non contemplan a integración de maioría 

destas técnicas, polo que cómpre adaptar estes regulamentos e dotalos dun carácter máis 

aberto e integrador, co obxectivo de favorecer a evolución do sector e ofrecer respostas 

ás crecentes demandas do mercado.  

Na mesma liña, cómpre que a receptividade cara as novas elaboracións por parte dos 

órganos reitores sexa total, para que as novas elaboracións teñan un recoñecemento 

pleno e sexan tidas en conta, por exemplo, nos regulamentos dos comités de cata. 

Con todo, é necesario que a administración se involucre en maior medida para dar apoio 

ás persoas viticultoras e elaboradoras de viño que apostan por novas elaboracións e 

novas técnicas ou pola recuperación de métodos tradicionais. Da mesma maneira, é 

necesario un apoio decidido por parte da administración para recuperar e potenciar todas 

as castes autóctonas que existen en Galiza.  
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