Jordi Rius Gironés amb DNI 39907099Y i actuant com a secretari de l’òrgan de gestió de la
denominació d'origen Terra Alta,
CERTIFICA,
Que l’òrgan de gestió de la Denominació d'origen Terra Alta en sessió de la comissió rectora celebrada
en data 29 de juny de 2020 ha acordat per majoria absoluta el següent acord:
Modificar temporalment per a la campanya 202012021, I ‘apartat 5 del plec de condicions de la
denominació d'origen Terra Alta, d'acord amb el que indica I ‘article 14.2 del Reglament delegat (UE)
2019133 de la Comissió, com a conseqüència de la imposició de mesures sanitàries i restriccions
obligatòries, adoptades per part de les autoritats públiques amb motiu de la pandèmia del COVID-19.
El redactat de I ‘apartat 5 si es modifica el rendiment màxim modificat queda com segueix: la
producció màxima admesa de les parcel·les vitícoles en el plec de condicions de la DO Terra
Alta és de 10.000 kg/ha per a les varietats blanques i 8.000 kg/ha per les varietats negres.
Per aquesta campanya de verema, de manera excepcional i tal com informa el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació en I ‘article 37 del Reial Decret 55712020 publicat al BOE, de 9
de juny, pel que s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per fer front a la crisi
causada per la pandèmia del COVID-19, els Consells Reguladors hauran d'adoptar decisions
encaminades a reduir la producció d'aquesta verema, disminuint en tot cas els rendiments
màxims per hectàrea de raïm per vinificació, que pot acompanyar-se o substituir-se per altres
decisions on el seu objectiu sigui la reducció de la producció de raïm.
En aquest sentit ef Consell Regulador de fa DO Terra AIta acorda una reducció del seu potencial
màxim admès d'un 1% per totes les varietats de raïm emparades per aquesta Denominació
d'Origen assolint una producció màxima admesa de 7.920 kg/ha per a les varietats negres i 9.900
kg/ha per les varietats blanques.
Per altra banda, I ‘elaboració de tots els vins protegits pel que fa al rendiment de transformació
del raïm no podrà superar els 70 litres de vi per cada 100 kilograms de raïm.
l, per a que així consti, emeto i signo el present certificat, a Gandesa, el 29 de juliol de 2020.
Secretari

