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Disposicions

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ORDRE

AAR/488/2010, de 8 d’octubre, de modificació de l’Ordre ARP/63/2006, de 
16 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen 
Empordà.

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, preveu les modificacions en 
els reglaments de les denominacions d’origen vitivinícoles.

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà ha considerat con-
venient sol·licitar la modificació del seu Reglament. En primer lloc s’ha considerat 
necessària la inclusió d’un tipus de vi (vi dolç de l’Empordà) a l’article 11.3. La mo-
dificació consisteix també en un canvi en les definicions de la garnatxa d’Empordà 
i del vi de raïm sobremadurat, ambdues a l’article 11, així com la modificació de 
l’article 19.1 consistent en l’eliminació del 15% com a grau alcohòlic volumètric 
adquirit màxim en negres, d’acord amb els informes tècnics emesos i d’acord amb 
el que preveu el Reglament CE 479/2008, de 29 d’abril.

D’altra banda es modifica l’annex 2 en el sentit d’incorporar nous municipis 
ampliant per tant la zona de producció.

Finalment s’inclou a l’annex 3 la varietat garnatxa roja i la seva menció a l’article 
16.6 del Reglament.

Valorada la sol·licitud del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà 
i vistos els informes preceptius emesos pel propi Consell Regulador, i dels informes 
emesos per l’Institut Català de la Vinya i el Vi, de conformitat amb el que disposa 
l’article 7.5 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola;

D’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

D’acord amb la proposta del titular de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, i en ús 
de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
a) Es modifica la definició del vi garnatxa de l’Empordà VLQPRD inclòs a 

l’apartat 3 de l’article 11 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per 
la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, que queda 
redactada de la següent forma:

“Vi garnatxa de l’Empordà VLQPRD. Vins de licor de qualitat tradicionals ela-
borats amb raïms sobremadurats, com a mínim en un 90% de la varietat garnatxa, 
amb un grau alcohòlic volumètric natural mínim de 14% vol. Després de separar la 
rapa i xafats, la pasta fermenta fins a adquirir un grau alcohòlic volumètric mínim 
de 5% vol. Seguidament se sagna, premsa, filtra i s’encapçala amb alcohol vínic 
de primera qualitat fins a arribar a un grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 
15% vol. i màxim de 20% vol.

”Seguint el sistema tradicional, en el procés d’elaboració es podrà concentrar el 
most per ebullició.

”Per ser comercialitzada com a garnatxa de l’Empordà haurà de tenir com a mínim 
un temps de maduració o envelliment de 2 anys, exceptuant que provingui com a 
mínim en un 90% de les varietats garnatxa negra i/o garnatxa peluda.”

b) Afegir una nova definició de vi a l’apartat 3 de l’article 11 de l’annex 1 de 
l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la De-
nominació d’Origen Empordà, amb el següent redactat:
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“Vi dolç de l’Empordà VLQPRD: vi de licor de qualitat elaborat amb raïms de 
les varietats descrites a l’annex 3 amb un grau alcohòlic volumètric natural mínim 
de 13% vol., fermentat parcialment i encapçalat amb alcohol vínic de primera 
qualitat per obtenir un producte amb grau volumètric adquirit mínim de 15% vol. 
i màxim de 20% vol.”

Article 2
Es modifica la definició del vi de raïm sobremadurat de l’Empordà inclòs a 

l’apartat quart de l’article 11 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, 
per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, que queda 
redactada de la següent forma:

“Vi de raïm sobremadurat de l’Empordà VLQPRD: vins de qualitat tradicionals 
elaborats amb raïms de les varietats descrites a l’annex 3, sobremadurats fins a 
assolir un grau alcohòlic volumètric mínim de 18% vol. sense augment del grau 
artificial. El vi obtingut tindrà un grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 15% 
vol. i màxim de 22% vol.”

Article 3
Es modifica l’apartat 6 de l’article 16 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 

de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, 
que queda amb el següent redactat:

“El vi de licor garnatxa d’Empordà es designarà amb la menció ambre quan 
s’hagi elaborat a partir de les varietats de raïm garnatxa blanca i/o garnatxa roja, i 
es designarà robí quan procedeixi de raïm de la varietat garnatxa negra.”

Article 4
Es modifica l’apartat 1 de l’article 19 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 

de febrer, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, 
que queda amb el següent redactat:

“Els vins VQPRD, els vins de licor de qualitat tradicionals VLQPRD, els vins 
escumosos de qualitat VEQPRD i els vins d’agulla de qualitat VAQPRD, elaborats i 
embotellats, emparats per la Denominació d’Origen Empordà, respondran als tipus 
i les graduacions alcohòliques volumètriques adquirides següents:

”Tipus de vi: blanc.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 11% vol., màxim 15% vol.
”Tipus de vi: rosat.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 11,5% vol., màxim 15% vol.
”Tipus de vi: negre.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 11,5% vol.
”Per als vins blancs, rosats i negres de criança, el grau alcohòlic volumètric adquirit 

mínim s’incrementarà en un 1% vol als valors establerts per a cada tipus de vi.
”Vi d’agulla de qualitat: grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 9,5% vol, 

màxim 13% vol.
”Tipus de vi: vins escumosos de qualitat, VEQPRD.
”Grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 10,50% vol, màxim 12,5% vol.
”Mistela blanca de l’Empordà: grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 15% 

vol., màxim 18% vol.
”Mistela negra de l’Empordà: grau alcohòlic adquirit mínim de 15% vol., màxim 

20% vol.
”Garnatxa de l’Empordà: grau alcohòlic volumètric adquirit mínim de 15% vol., 

màxim 20% vol.
”Moscatell de l’Empordà: grau alcohòlic volumètric adquirit mínim 15% vol., 

màxim 18% vol.
”Vi de raïm sobremadurat de l’Empordà: Grau alcohòlic volumètric adquirit 

mínim 15% vol., màxim 22% vol.”
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Article 5
Es modifica l’article 22.2 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, 

per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, en el sentit 
de substituir en el text del primer paràgraf la referència a “representant legal” per 
“representant”.

Article 6
Es modifica l’annex 2 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la qual 

s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, que queda amb el 
següent redactat.

“Alt Empordà:
”Agullana
”Avinyonet de Puigventós
”Biure
”Boadella i les Escaules
”Cabanes
”Cadaqués
”Cantallops
”Capmany
”Cistella
”Colera
”Darnius
”Espolla
”Figueres
”Garriguella
”La Jonquera
”Llançà
”Llers
”Masarac
”Mollet de Peralada
”Palau-saverdera
”Pau
”Pedret i Marzà
”Peralada
”Pont de Molins
”Portbou
”Port de la Selva
”Rabós
”Roses
”Sant Climent Sescebes
”Selva de Mar
”Terrades
”Vilafant
”Vilajuïga
”Vilamaniscle
”Vilanant
”Baix Empordà:
”Begur
”Bellcaire d’Empordà
”Calonge
”Castell-Platja d’Aro
”Corçà
”Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
”Forallac
”La Bisbal d’Empordà
”Mont-ras
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”Palafrugell
”Palamós
”Palau-sator
”Pals
”Regencós
”Sant Feliu de Guíxols
”Santa Cristina d’Aro
”Torrent
”Torroella de Montgrí
”Ullà
”Vall-llobrega”

Article 6
Es modifica l’annex 3 de l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la qual 

s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Empordà, que queda amb el 
següent redactat:

“Blanques recomanades
”Garnatxa blanca o lladoner blanc
”Garnatxa roja
”Macabeu o viura
”Moscatell d’Alexandria
”Blanques autoritzades
”Chardonnay
”Gewurztraminer
”Malvasia
”Moscatell de gra petit
”Picapoll blanc
”Sauvignon blanc
”Xarel·lo
”Negres recomanades
”Samsó
”Garnatxa negra o lladoner negre
”Negres autoritzats
”Cabernet sauvignon
”Cabernet franc
”Merlot
”Monastrell
”Ull de llebre
”Syrah
”Garnatxa peluda”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 d’octubre de 2010

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

(10.278.255)
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