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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a unes setmanes, la Comissió
Europea va reobrir la controvertida qüestió de l’harmonització
de les accises, impostos especials
directes que s’apliquen als alcohols, tabac i carburants. L’harmonització de les
polítiques fiscals i tributàries ha estat
present en les agendes dels membres de
la Comissió des de l’inici de la Unió,
primer cercant un marc aplicable als
impostos indirectes, que tenen a veure,
en principi, amb la lliure circulació de
mercaderies, i més tard als impostos directes, que tenen a veure amb la lliure
circulació de persones i capitals.
En termes generals, es diu que els
impostos directes són aquells que paga
qui produeix, és a dir, són els que graven
els rendiments del treball o de la renda;
i els impostos indirectes són aquells que
paga qui consumeix. Ara bé, l’aplicació
d’un impost directe sobre un bé o servei
es realitza d’acord amb el mercat, i el
productor pot decidir si assumeix part
de l’impost en forma de rebaixa de la
base imposable –el preu abans d’impostos– o bé repercuteix la totalitat de
l’impost al consumidor tot mantenint la
base imposable.
En el cas de la vinya, la producció de
raïm, mostos i vins, que són l’objecte
d’aquest article, fins ara els països
membres tenien llibertat per aplicar o
no una accisa sobre el vi, i els països
productors de vi amb grans extensions
de vinya, els que formen la conca mediterrània, llevat de França, apliquen accisa zero. Altres països, com Alemanya i
França mateixa, que també són productors de vi, apliquen una accisa a aquest
producte. L’harmonització de les accises
suposa, com veurem, una competència
deslleial entre diferents països productors a causa de les diferents formes de
producció de raïms i d’elaboració de vi i
productes vínics.
Els països mediterranis produeixen vi
tot aconseguint una graduació alcohòlica que ve donada per la fermentació
natural dels sucres que conté el raïm. La
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quantitat de sucre depèn de molts factors i, entre d’altres, de les hores de sol
que rebi la vinya. Així, Catalunya rep un
50% més d’energia lluminosa que França, però per manca d’aigua tenim una
producció de raïm per hectàrea inferior
a la meitat de la francesa i la italiana, i
menys d’un terç de la producció per
hectàrea que a Alemanya. En els terrenys
humits i amb poques hores de sol la vinya dóna fruits de baixa graduació, és a
dir, en l’Europa septentrional es produeixen el doble de quilos de raïm a la
meitat de graus que a l’Europa meridional.
Com a paradoxa, Alemanya, que aplica una accisa sobre el vi, tolerava, que se
sàpiga fins ahir, l’addició de sucre de
remolatxa als seus afamats vins, incrementant-ne artificialment 5 i 6 graus
alcohòlics. Això suposa que s’elabora vi a
partir de sucre, amb una competència
doblement deslleial en els mercats i que,
a més, trenca tota harmonització de la
fiscalitat sobre el producte.
D’altra banda, a la Unió Europea està
regulada l’addició de most concentrat
per augmentar la graduació dels vins
que s’elaboren en països on les característiques dels terrenys i la climatologia
no tenen, com hem comentat, una insolació tan gran com a la Mediterrània.
Com a il·lustració, a Catalunya, per
produir un litre de vi calen 1,5 quilos de
raïm sa i de qualitat. Per contra, a les
vinyes de les zones septentrionals del
continent europeu, per incrementar un
grau alcohòlic calen 16,8 grams de most
concentrat per litre de vi; traduït en diners, cada grau alcohòlic que s’incrementa mitjançant most concentrat costa 1,5 pessetes, mentre que el grau alcohòlic per fermentació natural suposa

un cost aproximat de 50 pessetes. Traduït en producció, a l’Europa septentrional es duplica la producció a un cost
molt més baix.
A més, cal tenir present que el most
concentrat porta incorporada una subvenció per part de la Unió Europea, en
canvi les elaboracions amb graduació
alcohòlica producte de la fermentació
dels sucres del raïm competeixen amb
desavantatge. I, a més, com hem comentat, és menys costós obtenir una
graduació més elevada a partir d’afegir
most concentrat que haver d’esperar
que el sol i la maduració del raïm donin
els seus fruits.

Diferents formes de producció
Per tant, si s’apliquen impostos especials als vins sense tenir en compte la
diferència en les formes de producció de
les vinyes quant a grau alcohòlic i d’elaboració del vi, s’estan tractant com a
iguals productes que en realitat no ho
són. I així, també, a més, els elaboradors
de vins que utilitzen most concentrat
poden rebaixar els imports de la base
imposable i assumir d’aquesta manera
part de l’accisa, sense haver-la de repercutir totalment al consumidor. Per la
seva banda, els productors catalans tradicionals no tenen oportunitat de fer el
mateix, ja que els marges de què disposen són molt ajustats.
Val a dir, per tant, que l’harmonització de les accises a l’alça prenent com a
referència el contingut alcohòlic final,
en el cas del vi suposa gravar els productors tradicionals.
En una situació de competència internacional on els nous països productors estan rebaixant preus i posicionant
els seus productes en els mercats que

tradicionalment consumien productes
d’origen europeu, s’afegiria una distorsió que estrenyeria les empreses elaboradores i comercialitzadores de vi dels
països de la Mediterrània, bressol, d’altra
banda, del vi.
La Fundació Agrícola Catalana defensa les mateixes condicions de producció
i mercat per a tots els viticultors europeus, i, en aquest sentit, entenem que la
voluntat de la Comissió és aprofundir en
la liberalització en el si de la Unió Europea tot tenint cura que no es deslocalitzin internament els capitals. Ara bé,
en el cas de les accises aplicades al vi,
l’harmonització seria deslleial i l’efecte,
el contrari.
Per tant, des de la Fundació Agrícola
Catalana entenem que la millor manera
de crear les condicions per al lliure
mercat del vi és mantenir l’accisa zero
per a aquest producte que, d’altra banda, és considerat un aliment i no pas
una beguda alcohòlica.
A més, creiem que Catalunya ha de
poder competir en igualtat de condicions amb altres països productors de raïm i de vi, i afrontar el repte de l’addició
de most concentrat en el vi. Així, cal realitzar una acció decidida tot fent efectiu un concert de tots els agents del
sector de la vinya i el vi per a la consecució d’una planta elaboradora de most
concentrat a Catalunya, que absorbeixi
els excedents de raïm i permeti el desenvolupament i el benefici dels viticultors i del sector del vi. Amb aquesta
mesura, les condicions per als viticultors
catalans s’equipararien a les dels viticultors del centre i el nord d’Europa i es
podria competir amb igualtat i amb una
harmonia lleial.
En definitiva, ressuscitar les accises
significar contribuir a una més important distorsió del mercat en el si de la
Unió Europea. I si volem potenciar el
sector de la vinya i el vi a Catalunya,
hem de dotar els nostres productors de
les mateixes eines de què disposen els
nostres competidors directes.
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ALCAYATAS
Y TORNILLERÍA, S.A.
Convocatòria de Junta General
Ordinària i Extraordinària
d’Accionistes
Es convoca els senyors accionistes de
la companyia mercantil ALCAYATAS Y
TORNILLERÍA, S.A., a la Junta General
Ordinària i Extraordinària d’Accionistes
que se celebrarà al domicili social, situat
a Castellbisbal (Barcelona), Àrea Industrial
del Llobregat, carrer Ferro núm. 16, el dia
30 de juny del 2004 a les 10 hores en primera convocatòria i l’endemà, dia 1 de
juliol del 2004, a la mateixa hora i al
mateix lloc en segona convocatòria, sota
el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, si s’escau,
dels Comptes Anuals de la companyia,
integrats pel Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Informe de Gestió i la
Memòria, corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre del 2003.
Segon.- Examen i aprovació, si s’escau,
de la proposta d’aplicació i distribució del
resultat, referit a l’esmentat exercici
2003.
Tercer.- Examen i aprovació, si és procedent, de la gestió social relativa a
l’exercici 2003.
Quart.- Reduir el capital social amb
amortització de les 13.750 accions que la
societat posseeix en autocartera, per tal
d’acomplir el que disposa l’article 75 de la
Llei de Societats Anònimes.
Cinquè.- Facultar una o més persones
per elevar a públics els acords que ho
requereixin.
Sisè.- Precs i preguntes.
Setè.- Aprovar, si s’escau, l’Acta de la
Junta.
Es fa constar el dret dels accionistes a
examinar els Comptes Anuals i l’Informe
formulat per l’Administrador, així com
tots els documents que han de ser sotmesos a examen i aprovació de la Junta, i
que, si s’escau, en poden sol·licitar l’enviament gratuït.
Castellbisbal, 10 de juny del 2004
Xavier Ilincheta Ferrer, Administrador únic

BARBETA, S.A.

PERSONAL LIFE, M.P.S.

CONVOCATÒRIA A LA JUNTA
GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
Es convoca a la Junta General
Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de BARBETA, S.A., que tindrà
lloc a la seu social el dia 29 de juny
del 2004 a les 16 hores en primera
convocatòria i el dia 30 de juny del
2004 a les 16 hores en segona convocatòria.
L'Ordre del Dia de la Junta General Extraordinària serà:
Primer. Cessament i Nomenament de Consellers.
Segon. Establiment d'un sistema
de retribució als membres del Consell d'Administració.
Tercer. Modificació de l'article 11
dels Estatuts Socials de la companyia, relatiu a l'Administració de la
companyia.
Quart. Proposta de futura
ampliació de capital.
L'Ordre del Dia de la Junta General Ordinària serà:
Primer. Aprovació, si és procedent, dels Comptes Anuals de la
Societat –incloent Memòria, Balanç
i Compte de Resultats–, corresponents a l'exercici tancat el 31 de
desembre del 2003.
Segon. Aplicació de Resultats
corresponent a l'exercici tancat el
31 de desembre del 2003.
Tercer. Retribució als membres
del Consell d'Administració.
Els accionistes tenen a la seva
disposició, a la seu social, la documentació legal oportuna –en relació amb tots els assumptes previstos– per al seu estudi i/o tramesa
gratuïta si es requereix.
Rubí, 7 de juny del 2004
El President del
Consell d'Administració

Convocatòria Assemblea
General Ordinària i Extraordinària

MUZ, S.A.

La Junta Directiva de l’entitat ha
acordat la celebració de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Mutualistes per al pròxim dia 30 de juny a les 17 h, en primera convocatòria, al local situat
al carrer Roger de Llúria núm. 42
de Barcelona, i el mateix dia i lloc
a les 18 h, en segona convocatòria,
sota el següent ORDRE DEL DIA:
1r.- Informe sobre l’estat actual
de la Mutualitat.
2n.- Examen i aprovació, si és
procedent, dels comptes anuals de
l’exercici 2003.
3r.- Acords relatius a la distribució de resultat.
4t.- Examen i aprovació, si és
procedent, de la gestió de la Junta
Directiva.
5è.- Ratificació, si s’escau, del
nomenament de membre de la
Junta Directiva, designat per la
Junta Directiva, per cobrir la
vacant produïda al seu si.
6è.- Nomenament de Comissió
de Control, si s’escau.
7è.- Precs i preguntes.
8è.- Designació d’Assembleistes
per a l’aprovació de l’Acta.
9è.- Designació d’atribucions per
a elevar a públics els acords que
s’adoptin.
Es fa constar el dret de tots els
socis a sol·licitar de forma immediata i gratuïta, al domicili social,
des del dia de la convocatòria, els
informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes
compresos en l’Ordre del Dia, així
com el text íntegre d’aquests, i
l’informe d’auditoria.

La Junta de Govern Local del
dia 7/5/04 ha adoptat l’acord
d’aprovar inicialment, amb les
prescripcions derivades de
l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals del dia 2/6/04 i de
l’informe de la Policia Local del
dia 4/6/04, el projecte titulat
“Projecte d’urbanització del Pla
Parcial del sector B-7”, promogut per la Junta de Compensació del sector B-7.
El projecte s’exposa a informació pública durant el termini de
20 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el BOP,
d’acord amb el que disposa
l’article 3 del Reglament Parcial
de la Llei 2/2002, aprovat per
Decret 287/2003, de 4 de
novembre.
Les al·legacions i reclamacions,
les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament
dintre del termini esmentat al
paràgraf anterior, per qualsevol
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Barcelona, 7 de juny del 2004
La Junta Directiva

La Garriga, 10 de juny de 2004
L’ALCALDE
Miquel Pujol i Jordà

AJUNTAMENT DE
LA GARRIGA
ANUNCI
Aprovació inicial projecte
d’urbanització del Pla Parcial
del Sector B-7 “Can Terrers”

Es convoca Junta General
Ordinària que se celebrarà al
domicili social, carrer Romans
núm. 13-15 de Barcelona, a les
13 hores del pròxim dia 30 de
juny, en primera convocatòria,
i al mateix lloc i hora l’endemà, en segona, d’acord amb
el següent
ORDRE DEL DIA
1r . - Examen i aprovació, si
s’escau, de la Memòria, el
Balanç, Compte de Pèrdues i
Guanys, Informe de Gestió,
així com Proposta d’aplicació
de resultats. Tot això corresponent a l’exercici del 2003.
2n.- Aprovació de l’acta de la
Junta.
Es fa constar el dret que
correspon a tots els accionistes d’examinar al domicili
social o sol·licitar l’entrega o
l’enviament gratuït de la documentació que ha de ser sotmesa a la Junta, així com
l’Informe de Gestió i l’Informe
dels Auditors de Comptes.
Barcelona, 9 de juny del 2004
L’Administrador

TORHO, S.A.
CANVI DE DOMICILI
S’informa que hem canviat el domicili social a 17002 Girona, c/ Manel
Quer núm. 6. Girona, 10 de juny del
2004. El Secretari del Consell.

