
DENOMINACIÓ D’ORIGEN TERRA ALTA 

Situada a l’oest de la província de Tarragona, entre el riu Ebre i el límit amb l’Aragó, es troba a 

un altiplà limitat pels Ports de Beseit al sud, i les serres de Pàndols i Cavalls al sud-oest. 

La comarca de la Terra  Alta esta composta per 12 municipis (Gandesa, Bot, Vilalba dels Arcs, 

Batea, Pinell de Brai, Corbera d’Ebre, La Fatarella, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Horta 

de Sant Joan, Arnes i Caseres). Tots 12 municipis, són integrants i componen el consell regulador 

de la Denominació d’Origen Terra Alta que es va constituir l’any 1972. 

Aquesta és la Denominació d’Origen que es troba més al sud de Catalunya. 

 

 

La comarca gaudeix d’un clima entre mediterrani i continental. És un territori molt assolellat, on 

la pluja és escassa. Aquestes condicions meteorològiques, juntament amb un sòl argilós i calcari 

amb un bon drenatge, tenen com a conseqüència l’obtenció d’uns vins molt potents i de grau 

alt. 

Les vinyes s’estenen cap al nord i l’oest de la comarca entre altiplans, valls i planícies a una alçada 

entre 350 i 550 metres per sobre el nivell del mar. 

VARIETATS DO TERRA ALTA 

El tipus de vi que s’elabora a DO Terra Alta, es principalment vi negre. Extret de les varietats de 

raïm Samsó, garnatxa negra i garnatxa peluda. Es caracteritzen per ser uns vins amb cos, una 

graduació elevada i ànima. 

També a la comarca es produeix vins blancs. Elaborats amb les varietats de raïm garnatxa 

blanca i macabeu que es caracteritzen per ser uns vins frescos i equilibrats. 

No tant reconeguts, però no per això de menys qualitat, són els vins rosats de la DO Terra Alta, 

que destaquen per ser uns vins molt afruitats. 

També és típic de la regió l’elaboració de vins de licors com la mistela, vi dolç i especialment vi 

ranci, que han d’envellir en bótes de roure durant cinc anys. 


