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Les DO Montsant, Priorat i Terra
Alta s'uneixen «contra el frau»
Van presentar una denúncia conjunta als Mossos, al juliol, en detectar
"anomalies" en vins embotellats i comercialitzats per Reserva de la Tierra

Les DO han emès un comunicat per expressar la seva postura sobre els fets a Reserva de la tierra | Freepik

La Denominació d'Origen Montsant, la Denominació d'Origen Qualificada Priorat i la
Denominació d'Origen Terra Alta han decidit fer públiques "algunes irregularitats detectades
mesos enrere" i que "van provocar" que els Mossos d'Esquadra es personessin en les
instal·lacions de l'empresa Reserva de la Tierra, a les Borges del Camp, el passat divendres 8
d'octubre de 2021.
[noticiadiari]97/88139[/noticiadiari]
[h3]Denúncia conjunta al juliol[/h3]
Els seus representants han exposat, aquest migdia de dilluns i a través d'un comunicat conjunt,
que es van detectar "anomalies" en vins embotellats i comercialitzats per part de l'empresa
Reserva de la Tierra i altres del mateix grup, així com "discordances" en l'etiquetatge dels
precintes de garantia, "fets que podrien apuntar a la comissió d'un presumpte frau constitutiu de
diferents infraccions penals", segons s'ha apuntat.
Les irregularitats són "tan greus" que van haver de ser posades en coneixement dels
Mossos d'Esquadra, en forma de denúncia conjunta, el passat mes de juliol, "complint amb
l'obligació d'una denominació d'origen de defensa i protecció dels interessos dels elaboradors
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inscrits a aquesta", s'ha explicat al comunicat.
Fins ara, que ha estat quan l'actuació policial ha aparegut als mitjans, les DO afectades "han
seguit en tot moment les indicacions de les autoritats policials de no fer pública tota aquesta
informació i no entorpir les gestions del cos de seguretat", s'ha manifestat. Les Denominacions
d'Origen han volgut garantir, al comunicat, que "les marques que hi són emparades segueixen els
principis de qualitat, bones pràctiques i d'origen. És a dir, el principal objecte d'una DO és garantir
al consumidor l'autenticitat del producte que compra identificat amb el seu segell de qualitat i
origen (distintius)".
Va ser el passat 8 de juliol quan es va saber que els Mossos havien fet un operatiu a l'empresa
Reserva de la tierra i que hi havia una investigació en marxa. Fonts del cos van confirmar a aquest
mitjà l'entrada a les instal·lacions, i des de l'empresa es va fer constar que els seus responsables
resten a l'espera del desenvolupament de la investigació en qüestió.
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