Proposta de modificacions del plec de condicions
Modificació punt 6. VARIETATS VINÍFERES.
Garnatxa roja. Inclusió en les varietats blanques.
Picapoll blanc. Inclusió en les varietats blanques.
La garnatxa roja i el picapoll blanc són dos varietats cultivades a la zona de la
DO des dels seus inicis però no es van incorporar en principi, per error u oblit.
Es pot comprovar fàcilment al RVC que existeixen finques amb aquestes
varietats amb antiguitat anterior a la creació de la DO. A més, la DO Catalunya
accepta també aquestes varietats.
El viticultors amb aquestes plantacions fa temps que reclamen de poder
incorporar-les com a varietats acceptades a la DO Montsant i la gran majoria
d’elaboradors i enòlegs consultats estan d’acord en la proposta.
Modificació punt 8.3. PRESENTACIO I ETIQUETATGE DELS PRODUCTES.
Al segon paràgraf
On diu: A les etiquetes dels vins embotellats hi figurarà obligatòriament, en el mateix
camp de les mencions obligatòries i de manera destacada, el nom de la
Denominació d’Origen Montsant. L'alçada màxima dels caràcters utilitzats per indicar
Montsant serà de 4 mm i la meitat per a Denominació d'Origen, i s'expressaran
d'acord amb les mesures aprovades en matèria de marca col·lectiva.
Ha de posar: A les etiquetes dels vins embotellats hi figurarà obligatòriament, en el
mateix camp de les mencions obligatòries i de manera destacada, el nom de la
Denominació d’Origen Montsant. L'alçada dels caràcters utilitzats per indicar
Montsant serà de 3 a 6 mm i la meitat per a Denominació d'Origen, i s'expressaran
d'acord amb les mesures aprovades en matèria de marca col·lectiva.
Es planteja per tal de garantir una visualització clara en l’etiquetatge dels vins i
evitar el problema de mala visió que es produïa quan es presentaven etiquetes
amb un tamany molt reduït on no es podia apreciar la DO d’origen o quan, a
vegades, era tan gran que es podia confondre amb el nom del vi.

Modificació punt 3.1. PRACTIQUES DE CULTIU.
Al tercer paràgraf:
On diu: La Pràctica de reg, que haurà de ser autoritzada, es podrà dur a terme
únicament a l’objecte de millorar la qualitat del raïm en les circumstàncies on el règim
hídric de les parcel·les i les condicions ecològiques de la vinya no permetin assolir el
nivell de qualitat òptim i s’haurà de vetllar perquè les produccions i els rendiments
que s’obtinguin s’ajustin al que preveu aquest Reglament.

Ha de posar: La pràctica de reg es podrà dur a terme únicament a l’objecte de
millorar la qualitat del raïm en les circumstàncies on el règim hídric de les parcel·les i
les condicions ecològiques de la vinya no permetin assolir el nivell de qualitat òptim i
s’haurà de vetllar perquè les produccions i els rendiments que s’obtinguin s’ajustin al
que preveu aquest Reglament. L’òrgan de gestió de la Denominació d’Origen podrà
prohibir aquesta pràctica en una parcel·la concreta si considera que això perjudica la
qualitat o pot causar l’incompliment de la normativa.
Reglament Article 6.4.
El CR considera que la pràctica del reg s’utilitza de manera molt controlada
pels mateixos viticultors, ja que es tracta d’un reg per goteig i de precisió.
Després de més de 10 anys, la DO ha pogut comprovar els efectes d’aquest
tipus de reg que només s’utilitza en les parcel·les que ho necessiten, en el
moment adient i en la dosis òptima.
Es per això que entén que no és necessària una autorització per a cada
viticultor ni tampoc una de general cada campanya (que no pot preveure les
singularitats de les diferents parcel·les), ja que cada viticultor regula la qualitat
del seu raïm en cada una de les parcel·les concretes.
Malgrat tot, es deixa la porta oberta a la prohibició en casos concrets en que es
pogués produir mala pràctica.

