
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/1851/2020, de 22 de juliol, per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud de
modificació menor de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic.

El 22 de juny de 2020, el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o
Salchichón de Vic, que agrupa els elaboradors de la llonganissa emparada per aquesta IGP, va presentar
davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una sol·licitud de modificació menor del
plec de condicions i del document únic de l'esmentada IGP. La modificació consisteix en el canvi del logotip
propi de la IGP.

Vist que la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació considera que la sol·licitud de modificació d'aquesta Indicació Geogràfica
Protegida compleix les condicions que estableix el Reglament (UE) 1151/2012, de 21 de novembre, relatiu als
règims de Qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, escau dictar resolució favorable a la sol·licitud de
modificació de la Indicació Geogràfica Protegida “Llonganissa de Vic” i donar publicitat al plec de condicions
modificat, d'acord amb els articles 7.2 i 7.3 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i l'article 53 del Reglament (UE) 1151/2012, de 21 de
novembre.

En conseqüència, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Adoptar decisió favorable a la sol·licitud de modificació menor de la Indicació Geogràfica Protegida
“Llonganissa de Vic” o “Salchichón de Vic” al registre de la Unió Europea de les denominacions d'origen
protegides i de les indicacions geogràfiques protegides que preveu el Reglament (UE) 1151/2012, de 21 de
novembre, als efectes de l'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

 

2. Donar publicitat al plec de condicions modificat de la Indicació Geogràfica Protegida, el qual es pot consultar
a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-
igp/normativa-dop-igp.

 

3. Trametre aquesta Resolució al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient als efectes de la seva
tramesa a la Comissió Europea, d'acord amb l'article 15.2 del Reial decret 1335/2011, de 3 d'octubre,
juntament amb la documentació que requereix l'article 5 del Reglament (UE) 1151/2012, de 21 de novembre.

 

Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa. Les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptat des de la data de la seva publicació o qualsevol altre recurs
admissible en dret.

 

Barcelona, 22 de juliol de 2020

 

Teresa Jordà i Roura
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Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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