NOTA DE PREMSA

La DO CAVA està en desacord amb la
sentència del TSJ de Madrid referent a l’any
2018
La DO CAVA manifesta:
• Que va recomanar limitar les noves plantacions a tot el seu territori arran de l’existència d’un
excedent d’unes 6.000 hectàrees de vinya, de les quals 4.000 han estat plantades en els últims
tres anys, empitjorant més la situació. És, doncs, vital per l’equilibri i la sostenibilitat del sector
del CAVA i de tots els seus viticultors i cellers que la componen, limitar aquest creixement.
• Aquesta decisió va ser presa per unanimitat pels representants escollits democràticament dels
viticultors i elaboradors de la DO CAVA, procedents dels 159 municipis que la componen, amb
l’objectiu de garantir un creixement sostenible a mitjà i llarg termini. La sentència emesa pel TSJ
de Madrid afecta exclusivament a la resolució corresponent a l’any 2018, no a posteriors.
• Igual que totes les Denominacions d’Origen europees, la DO CAVA té la responsabilitat i
competències -reconegudes per la legislació nacional i europea- per gestionar de manera
ordenada i equilibrada la seva vinya, en concordança a la demanda dels seus productes.
• La DO CAVA treballa per la defensa dels interessos de tots els seus membres i, per aquest motiu,
emprendrà les accions legals que consideri oportunes.
Informació addicional:
• Aquesta sentència anul·la la Resolució del Ministeri sobre limitació de plantacions corresponent
a l’any 2018, que establia l’autorització de 57,4Ha de noves plantacions, 57,4Ha de replantacions
i 57,4Ha de conversió de drets en autoritzacions. Es tracta d’un recurs contenciós administratiu
interposat per la Junta d’Extremadura.

• La sentència, encara no ferma, no comporta la liberalització d’entrada de noves hectàrees. El
TSJ de Madrid anul·la la resolució i ordena retrotreure les actuacions i reiniciar el procediment
de nou, en relació amb l’any 2018.
• En relació amb l’exercici 2019, la Resolució del Ministeri d’Agricultura que establia l’autorització
de replantacions per un total de 377,06 Ha va ser recorreguda pel Consell Regulador, estant
actualment pendent de sentència.
• En el que respecta a l’any 2020, així mateix consta interposat recurs contenciós administratiu
per part de la Junta d’Extremadura contra l’RD 536/2019 pel qual s’estableix el reconeixement,
per part del Ministeri d’Agricultura, de les recomanacions dels Consells reguladors amb el
compliment dels requisits fixats legalment, i sobre la base del qual s’han aprovat les
recomanacions del Consell Regulador de la DOP CAVA per als anys 2020-2021-2022.

