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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

ORDREAAM/60/2012, de 8 de març, per la qual es modiica l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida 
Arròs del Delta de l’Ebre.

El Reglament CE 510/2006, del Consell, de 20 de març, estableix el procediment 
per a la inscripció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen 
dels productes agrícoles i alimentaris en el registre comunitari i a aquests efectes 
determina que correspon a les autoritats nacionals l’examen i la tramitació de les 
sol·licituds 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 Consti-
tució, 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, i el Decret 285/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei esmentada estableixen el marc normatiu 
aplicable a les denominacions d’origen i a les indicacions geogràfiques protegides 
a Catalunya.

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) Arròs del Delta de l’Ebre es va ins-
criure en el Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i indicacions 
geogràfiques protegides, per mitjà del DOUE núm. L283, de 28.10.2008.

Seguidament mitjançant l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, es va aprovar 
el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

En data 16 de juliol de 2010, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Protegida Arròs del Delta de l’Ebre, va presentar davant el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural una sol·licitud de modificació 
de la DOP esmentada, consistent en introduir una nova varietat i eliminar-ne una 
altra, la qual cosa comporta un canvi en el plec de condicions i Reglament. A més 
s’aprofita per adaptar a la normativa vigent d’arròs algunes pràctiques en el cultiu 
i altres aspectes com l’etiquetatge.

Vista la sol·licitud, es va publicar l’Anunci pel qual es dóna publicitat a la modi-
ficació de sol·licitud de registre de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre o Arroz del Delta del Ebro, i al seu document únic (DOGC núm. 5785 de 29.12.2010 i bOE núm. 270 de 7.2.2011 i correcció d’errades bOE núm. 44, de 21.2.2011) no havent·se presentat cap escrit d’oposició.

Posteriorment es va publicar la Resolució AAM/1403/2011, de 30 de maig, per 
la qual s’adopta decisió favorable a la sol·licitud de modificació de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del Delta de l’Ebre o Arroz del Delta del Ebro i al seu document únic actualitzat (DOGC núm. 5897, de 9.6.2011) i en data 20 de juliol 
de 2011, es va trametre la documentació de la sol·licitud de modificació, de con-formitat amb l’article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, al Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí, als efectes del seu trasllat a la Comissió Europea per 
a la inscripció de la modificació del plec de condicions de la Denominació d’Origen 
Protegida Arròs del Delta de l’Ebre.

La modificació del Plec de Condicions comporta la modificació de l’article 5.1 i 19.1, i la supressió de l’article 31.4.a) de l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, 
per la qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Protegida Arròs del 
Delta de l’Ebre.
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A proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroa-
limentàries,

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1Se substitueix a l’article 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de 
setembre, la varietat sènia per la varietat gleva.

Article 2
Es dóna nova redacció a l’article 19.1 de l’annex 1 de l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de setembre, amb el text següent:
Tots els envasos d’arròs protegits per la Denominació d’Origen Protegida Arròs 

del Delta de l’Ebre per al consum s’han d’expedir al mercat amb el logotip propi 
de la DOP i el logotip comunitari, i d’acord amb el que disposa la normativa vigent 
sobre etiquetatge dels productes.

En els envasos ha d’aparèixer el número de lot que serveix per identificar la tra-
çabilitat de la producció. Les empreses envasadores han de comunicar al consell 
regulador la numeració dels paquets i quilos envasats d’arròs amb Denominació 
d’Origen protegida.

Article 3Se suprimeix l’article 31.4 a) de l’annex 1 de l’Ordre AAR/442/2009, de 5 de 
setembre.

Barcelona, 8 de març de 2012

JOSEP MARIA PELEGRí I AIxUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(12.068.008)
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