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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
ANUNCI pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de modificació de la Denominació d’Origen Protegida les
Garrigues i al seu document únic actualitzat.
El Reglament (UE) 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre, sobre els règims de
qualitat dels productes agraris i alimentaris, estableix el procediment per a la inscripció de les indicacions
geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agroalimentaris en el registre comunitari, i a
aquests efectes determina que correspon a les autoritats nacionals l'examen i tramitació de les sol·licituds
d’inscripció i modificació presentades en el seu territori.
L’article 128 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya,
respectant el que disposa l’article 149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions
d’origen i altres mencions de qualitat. Així mateix, segons l’article 189 de l’Estatut, la Generalitat aplica i
executa el dret de la Unió Europea en l’àmbit de les seves competències.
La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 3915, d’1.7.2003), i el Decret
285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei esmentada (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), estableixen
el marc normatiu aplicable a les denominacions d’origen i a les indicacions geogràfiques protegides a
Catalunya.
La Denominació d’Origen Protegida les Garrigues va ser inscrita al Registre de la Comissió Europea de
denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, per mitjà del Reglament (CE) núm.
1107/1996, de 12 de juny (DOCE L148, de 21 de juny de 1996), posteriorment modificat pel Reglament (CE)
núm. 1902/2004, de 29 d’octubre (DOUE núm. L328, de 30 d’octubre de 2004).
El 20 d’abril de 2015, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va rebre una
sol·licitud de modificació del plec de condicions i del document únic de la Denominació d’Origen Protegida (DOP)
les Garrigues, presentada pel Consell Regulador de la DOP les Garrigues, que agrupa els productors i
elaboradors de l’oli emparat per aquesta DOP.
La sol·licitud de modificació consisteix principalment en una ampliació de la zona geogràfica de la denominació
geogràfica protegida. Així mateix s’aprofita l’ocasió per adaptar el plec de condicions i el document únic a les
pràctiques i normatives actuals.
La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries ha estudiat la documentació
presentada i, després de sol·licitar documentació complementària, l’expedient s’ha completat satisfactòriament.
En compliment del que estableix l’article 49 del Reglament (UE) núm. 1151/2012, l’autoritat corresponent de
l’Estat membre ha d’iniciar un procediment nacional d’oposició que garanteixi la publicació adequada de la
sol·licitud i estableixi un termini raonable durant el qual qualsevol persona física o jurídica que tingui un interès
legítim i estigui establerta o resideixi en el seu territori pugui oposar-s’hi.
D’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, és procedent donar publicitat a la
sol·licitud de modificació del registre de la Denominació d’Origen Protegida les Garrigues per un termini de dos
mesos comptat des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC i al BOE.
D'acord amb el que preveuen l'article 52 de la Llei 26/2010, de 30 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, les persones que tinguin interès a examinar l'expedient poden
fer-ho al lloc web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
http://agricultura.gencat.cat/informaciopublica, o a les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació a Lleida i a Barcelona (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida; Gran Via de les Corts Catalanes,
612-614, 08007 Barcelona) durant el període de dos mesos, en el qual els interessats poden formular-hi les
al·legacions que creguin convenients.

Barcelona, 29 de setembre de 2015
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Josep Maria Elorduy Vidal
Secretari general

Annex
Document únic

Les Garrigues

DOP (x)

IGP( )

1. Nom [de DOP o IGP]
Les Garrigues

2. Estat membre o tercer país
Espanya

3. Descripció del producte agrícola o alimentari
3.1 Tipus de producte [enumerat a l'annex XI]
Oli d’oliva verge. Classe 1.5-Olis i greixos (mantega, margarina, oli, etc.)
3.2 Descripció del producte que es designa amb el nom indicat en el punt 1
Oli d'oliva verge o verge extra obtingut dels fruits de l'olivera (Olea europea, L.), de les varietats arbequina i
verdiell, per procediments mecànics o per altres mitjans físics que no produeixin alteració de l'oli i de les
característiques del fruit del qual procedeix.
Les olives de les varietats autoritzades, arbequina i verdiell, es recullen directament de l'arbre, amb el grau de
maduresa que permeti l'obtenció d'olis característics. La varietat arbequina és la principal que predomina a la
zona de producció i la seva presència és superior al 90%.
Els olis d'aquesta denominació presentaran les especificacions analítiques següents :

Acidesa

Inferior a 0,5 (% àcid oleic)

Índex de peròxids Índex màxim 15 (meq O2/kg d’oli)
K 270

Índex màxim 0,15

Humitat

No superior a 0,2%

Impureses

No superior a 0,1%

Des del punt de vista organolèptic, els olis presentaran un fruitat de lleuger a intens, en què també poden
estar presents l'atribut amarg i/o l'atribut picant.
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3.3 Pinsos (únicament en el cas dels productes d'origen animal) i matèries primeres (únicament en el cas de
productes transformats)
3.4 Fases específiques de la producció que s'han de dur a terme a la zona geogràfica definida
Totes les fases de producció, fins i tot l'envasament de l'oli, s'han de dur a terme a la zona geogràfica definida
en el punt 4.
3.5 Normes especials sobre el llescament, la ratllada, l'envasament, etc. del producte a què es refereix el nom
registrat
És obligatori l'envasament en origen. El requisit de l'envasament en origen té la clara finalitat de protegir millor
la qualitat i autenticitat del producte i, en conseqüència, la reputació de la Denominació d'Origen Protegida. És
difícil que els controls necessaris que han d'efectuar-se per garantir el producte puguin establir-se eficaçment
fora de la zona de producció.
L'oli s'obtindrà en trulls inscrits i sota el control dels inspectors autoritzats.
L'oli s'emmagatzemarà i s'envasarà en indústries, situades a la zona de producció, que compleixin les
condicions establertes i que prèviament hagin estat inscrites.
El producte se sotmetrà a anàlisis fisicoquímiques i organolèptiques que en garanteixin la qualitat.
Només s'envasarà i sortirà al mercat amb la garantia del seu origen, avalada amb l'etiqueta o contraetiqueta
numerada de la DOP, l'oli que superi tots els controls al llarg del procés.
3.6 Normes especials sobre l'etiquetatge del producte a què es refereix el nom registrat
La zona d'elaboració i envasament coincideixen amb la zona de producció.
El nombre de contraetiquetes lliurades per a la seva certificació estarà en funció del rendiment de l'oli i de la
capacitat dels envasos en els quals el producte arribarà al mercat.
Les etiquetes comercials, pròpies de cada firma inscrita, han de ser aprovades pel Consell Regulador.
En l'etiquetatge figurarà la menció: "Denominació d'Origen Protegida les Garrigues".
Qualsevol tipus d'envàs en el qual s'expedeixi oli protegit per a consum anirà proveït d’un precinte de garantia,
etiquetes o contraetiquetes numerades i expedides pel Consell Regulador que seran col·locades al mateix
magatzem, trull o planta envasadora inscrits i sempre de manera que no se'n permeti una nova utilització.

4. Descripció succinta de la zona geogràfica
La zona de producció dels olis emparats per la Denominació d'Origen Protegida Les Garrigues es troba situada
al sud de la província de Lleida, i està constituïda per les comarques de les Garrigues, el Segrià, l’Urgell, la
Noguera, el Pla d’Urgell i la Segarra.
Els termes municipals localitzats en aquestes comarques són els següents:
Comarca de les Garrigues: l’Albagés, l’Albi, Arbeca, Bellaguarda, les Borges Blanques, Bovera, Castelldans,
Cervià de les Garrigues, el Cogul, l’Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, Granyena de les Garrigues, la
Granadella, Juncosa, Juneda, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Puiggròs, el Soleràs, Tarrés, els Torms, el
Vilosell, Vinaixa.
Comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Albatàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfés, Almatret, Alpicat, Artesa
de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenells i el Pla de la Font, la Granja d’Escarp, Llardecans,
Lleida, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses,
Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca.
Comarca de l’Urgell: Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, la Fuliola, Guimerà,
Maldà, Nalec, els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb,
Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa.
Comarca de la Noguera: Bellcaire d’Urgell, Penelles, Preixens.
Comarca del Pla d’Urgell: Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars
d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d’Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de
Bellpuig, Vila-sana.
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Comarca de la Segarra: Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Montoliu de Segarra,
Montornès de Segarra, els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs.

5. Vincle amb la zona geogràfica
La zona d'elaboració i envasament coincideixen amb la zona de producció.
Cultiu, recol·lecció i obtenció controlats.
L'oli s'extreu d'olives de varietats autoritzades, arbequina, que és la varietat d'olivera majoritària (superior a
un 90%), i verdiell, procedents d'oliverars registrats, en operadores/indústries inscrites sota el control de
Consell Regulador.
L'extracció de l'oli es realitza a partir d'olives sanes i netes, emprant tècniques d'extracció que no alterin les
característiques del producte.
Terres de naturalesa calcària, solts. Clima mediterrani, amb tendència continental.

(15.275.072)
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