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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/476/2009, de 3 de novembre, de modiicació de l’Ordre ARP/60/2006, de 16
de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Conca
de Barberà.
La Denominació d’Origen Conca de Barberà ha considerat necessària la modificació del seu Reglament aprovat per l’Ordre ARP/60/2006, de 16 de febrer, per
tal d’ampliar la seva zona de producció. En aquest sentit, ha elevat la proposta de
modificació a l’INCAVI, d’acord amb el que preveu l’article 7 del Decret 474/2004,
de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, que regula el procediment de modificació dels reglaments de les
denominacions d’origen vitivinícoles, i ha aportat un informe tècnic en el qual es
consideren les dades agronòmiques, edafoclimàtiques i ambientals de la zona, en
compliment del que estableix l’apartat tercer de l’esmentat article. D’altra banda,
els serveis tècnics de l’Institut Català de la Vinya i del Vi han emès un informe
tècnic valorant positivament l’ampliació, d’acord amb el que estableix l’article 4.3
de la Llei 15/2002.
Així mateix, l’apartat cinquè de l’article 7 del Decret 474/2004, de 28 de desembre,
estableix que la modificació s’efectua mitjançant una ordre de la persona titular
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de Catalunya, amb la proposta
prèvia de la persona titular de l’Institut Català de la Vinya i el Vi.
La proposta d’ampliació afecta uns polígons cadastrals i parcel·les del terme
municipal de Vilanova de Prades.
Valorats la sol·licitud del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca
de Barberà de modificar l’annex 2 esmentat del seu Reglament, i l’informe tècnic
emès pels serveis tècnics de l’Institut Català de la Vinya i el Vi;
D’acord amb la proposta de la persona titular de l’Institut Català de la Vinya i
el Vi;
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article únic
Es dóna nova redacció a la zona de producció que estableix l’annex 2 de l’Ordre
ARP/60/2006, de 16 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació
d’Origen Conca de Barberà de la manera següent:
Zona de producció
Barberà de la Conca
Blancafort
Conesa
L’Espluga de Francolí
Forès
Montblanc
Pira
Rocafort de Queralt
Sarral
Senan
Solivella
Vallclara
Vilaverd
Vimbodí

Disposicions

83696

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5502 – 10.11.2009

I els polígons cadastrals 11, 16, 20, 21 i la parcel·la 23 del polígon cadastral 10
del terme municipal de Vilanova de Prades.
D’acord amb el que preveu l’apartat D.3 de l’annex VI del Reglament CEE
1493/1999, del Consell, de 17 de maig de 1999, així com l’article 4.4 de la Llei
15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, els raïms de les varietats autoritzades procedents de vinyes del terme municipal de Cabra del Camp del polígon
cadastral 1, parcel·les 13, 15, 16, 18, 28, 29, 31, 34, 40, 46, 66, 67, 77, 95 i 105. Polígon
cadastral 2, parcel·les 7, 16, 41, 43, 56, 68, 73, 77, 78, 79 i 93. Polígon cadastral 3,
parcel·les 1, 10, 37, 54, 55, 56, 57, 82, 88, 91, 93, 95, 99, 100. Polígon cadastral 4,
parcel·les 16, 23, 34, 35, 51 i 69. Polígon cadastral 5, parcel·les 32, 33, 44, 48, 50, 55,
56, 57, 60, 61, 62, 65, 77, 78, 79 i 177. Polígon cadastral 14, parcel·les 22, 23 i 54; i
del terme municipal d’Aiguamúrcia el polígon cadastral 35, parcel·la 14; polígon
cadastral 36, parcel·la 1, polígon cadastral 41, parcel·la 13, que estan fora dels límits
de la Denominació d’Origen Conca de Barberà, i que històricament són propietat
de socis de la Cooperativa Agrícola de Barberà de la Conca, SCCL i/o proveïdors
de Bodegas Concavins, SA, podran ser utilitzats en la producció dels vins protegits
per la Denominació d’Origen Conca de Barberà en els casos en què es compleixin,
a més, els requisits següents:
1.1 Que els raïms de les esmentades finques s’hagin estat elaborant amb anterioritat a l’1 de gener de 1989 als cellers esmentats.
1.2 Aquesta autorització restarà vigent sempre i quan els propietaris de les
esmentades vinyes siguin els actuals propietaris o els seus descendents directes,
i s’entendrà com a autorització individual que el Consell Regulador controlarà
específicament.
Barcelona, 3 de novembre de 2009
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(09.307.055)
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