Declara el codi de Parcel·la Vitícola
La declaració de l’origen de cada pesada
serà indicant el codi de la Parcel·la Vitícola
(obligat per aquesta campanya de verema).

Les normes de producció estan establertes
cada campanya pel Consell Regulador amb
tres objectius:
▪

Recordar a les persones inscrites els
aspectes reglamentaris bàsics de la
producció de raïm i vi amb aptitud
VQPRD “TERRA ALTA”.

El codi de la Parcel·la Vitícola és un
identificador que assigna el Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya
a cada parcel·la vitícola amb idèntics
atributs (any de plantació, varietat...).

▪

El codi de Parcel·la Vitícola consta de dues
lletres i tres números. A mode d’exemple:
AB123

Adaptar la reglamentació a les
circumstàncies particulars de cada
collita.

▪

Preservar els drets de les persones
inscrites.

Ús de la Cartilla de Finques
La Cartilla de Finques és un document
d’utilitat per als viticultors inscrits per a poder
familiaritzar-se amb el codi de la Parcel·la
Vitícola i facilitar la declaració d’aquest codi
en cada pesada.

Qui pot entregar raïm apte DO
“Terra Alta”?
El viticultor amb dret a produir i entregar
raïm apte DO “Terra Alta” és aquella
persona que:
- disposa de la targeta vitícola única
(TVU) emesa pel Departament
d’Agricultura de la Generalitat;
- és titular lliurador d’una o més
parcel·les vitícoles amb potencial de
producció segons la informació
disponible al Registre Vitivinícola de
Catalunya, i
- consta inscrit al Registre de Viticultors
de la DO “Terra Alta”.

El contingut d’aquest tríptic és un extret de
les “Normes de producció per la campanya
18/19”, aprovada per l’acord 01/06JUL18, de
la Comissió Rectora del Consell Regulador
de la DO “Terra Alta” per garantir i certificar
l’origen de la producció amb la finalitat que el
raïm dels viticultors inscrits i els vins
emparats pels cellers de la DO puguin tenir
un major valor afegit en el mercat.
Les normes de producció tenen caràcter
reglamentari i les persones inscrites es
deuen al seu rigorós compliment.
Per a més informació contacteu a:
Consell Regulador DO “Terra Alta”
Ctra. Vilalba, 31
ES 43780 GANDESA
T. 977421278
info@doterraalta.com
www.doterraalta.com
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Quina és la producció màxima
admesa per hectàrea per aquesta
campanya?
Varietats blanques = 10.000 kg/ha
Varietats negres = 8.000 kg/ha
Tot i això, el CRDOTA podrà modificar
d’acord amb la legislació vigent els límits
anteriors, segons els paràmetres qualitatius
exigibles, en un 25% més o menys, en
determinades
campanyes
i
per
a
determinades àrees, parcel·les o polígons, a
iniciativa pròpia o a petició dels viticultors
interessats efectuada amb anterioritat a la
verema, amb els assessoraments i les
comprovacions prèvies necessàries.
Per fer-ho, els viticultors en anterioritat a
l’inici de verema hauran de presentar la
“Sol·licitud de modificació del potencial
màxim autoritzat” degudament emplenada i
signada al Consell Regulador. Si la
sol·licitud està degudament justificada els
rendiments seran:
Varietats blanques = 12.500 kg/ha
Varietats negres = 10.000 kg/ha

Quines parcel·les tenen potencial
de producció?
Les parcel·les vitícoles que tenen aptitud per
la producció de raïm apte DO “Terra Alta”
són aquelles que:
- consten
inscrites
al
Registre
Vitivinícola de Catalunya;
- estan ubicades dins de la zona de
producció (comarca de la Terra Alta);
- estan plantades amb varietats

-

viníferes emparades;
estan inscrites al Consell Regulador
de la DO “Terra Alta”; i
consten en estat de “Producció” (any
de plantació igual o inferior al 2015).

Varietats emparades per la DO “Terra Alta”:

Varietats
blanques.
Recomanades:
Garnatxa blanca, Macabeu i Parellada.
Autoritzades: Chardonnay, Chenin blanc,
Moscatell d'Alexandria, Moscatell de gra
petit, Pedro Ximénez, Sauvignon blanc i
Viognier.
Varietats negres. Recomanades: Garnatxa
negra, Garnatxa peluda i Carinyena.
Autoritzades: Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Garnatxa tintorera, Merlot, Syrah
i Ull de llebre.

Quina graduació alcohòlica natural
mínima deu tenir el raïm apte
DOTA?
11 % vol. (10% vol. per la varietat Parellada)

transport o de recepció de la verema que
permetin la separació del most alliberat
durant el transport. Esta prohibit el trepitjat
dels raïms per optimitzar el sistema de
transport. En tot cas el sistema de transport
ha de garantir la recepció del raïm en el
celler d’elaboració abans transcorregut el
temps de 12 hores des de la realització de la
verema.

Obligació de declarar les pesades
Per poder acreditar l’origen i qualitat del
raïm serà indispensable declarar les
pesades en el celler on s’emet l’albarà
d’entrega del raïm. El celler ha de disposar
dels mitjans necessaris per fer efectiva la
declaració de pesades al Consell Regulador.
El viticultor té el deure de declarar la
següent informació:
- Varietat de raïm; i
- procedència del raïm indicant
obligatòriament
la
Parcel·la
Vitícola (segons codificació del
Registre
Vitivinícola
de
Catalunya).

Condicions de la verema i transport
La verema es realitzarà amb la major
atenció, i el raïm apte per l’elaboració de
vins que optin a la DO “Terra Alta” hauran
de presentar un estat sanitari òptim.
El transport de la verema es realitzarà de la
forma més acurada possible, utilitzant
material d’ús alimentari i procurant la
màxima higiene dels mateixos després de
cada transport. En veremes recollides a
màquina es recomana utilitzar sistemes de

Quan serà desqualificada una
pesada?
El raïm perdrà l’aptitud DO “Terra Alta”
quan:
- la pesada generi un saldo (kg)
negatiu;
- el raïm no assoleixi la graduació
alcohòlica volumètrica natural
mínim exigida, i/o
- el raïm no presenti un estat
fitosanitari òptim.

