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PREÀMBUL 
 

 
L'aprovació i entrada en vigor de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de Denominacions 
d'Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides d'àmbit territorial supraautonòmic, ha 
suposat l'establiment d'un nou règim jurídic aplicable a les entitats encarregades de 
la gestió i control de les Denominacions d'Origen Protegides (en endavant, DOP). 
 
Els anteriors Consells Reguladors, fins llavors considerats òrgans desconcentrats de 
l'Administració, passen a ser considerats com a entitats de gestió de la DOP, 
constituint-se jurídicament com a corporacions de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia independent, encarregades de vehicular la necessària implicació dels 
operadors. 
 
En aquest sentit, la disposició addicional primera de la Llei 6/2015 crea com a 
Corporació de Dret Públic el "Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava" 
(en endavant, CRDOCAVA), el qual se subroga en totes les titularitats, béns, drets i 
obligacions, sense solució de continuïtat, en la posició del Consell Regulador del 
Cava. 

L'article 16 de l'esmentada Llei 6/2015 estableix de forma indicativa i no exhaustiva 
les funcions que ha de dur a terme el CRDOCAVA com a entitat de gestió. Entre 
elles, se li atorga la funció d'aplicar els seus estatuts, establint per a això les normes 
d'aplicació de caràcter intern i tècnic que consideri necessàries, en aspectes com la 
notificació de la producció, comercialització, registres, normes d'organització i 
funcionament en general, així com se li assigna qualsevol altra funció que derivi o li 
sigui atribuïda per la normativa aplicable, els seus estatuts o resultin del plec de 
condicions de la DOP. 

Per a la seva correcta aplicació, la mateixa Llei 6/2015, en el seu article 25.3, 
estableix que els acords i decisions de caràcter general, que pogués prendre en 
l'exercici de les seves funcions, han de ser publicats, per al seu coneixement per part 
dels operadors. 

En data 10 de febrer de 2018 publica en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Ordre APM / 
111/2018, de 25 de gener, per la qual s'aproven els Estatuts del Consell Regulador 
de la Denominació d'Origen Protegida "CAVA". D'acord amb la seva Disposició 
derogatòria única, es deroga l'Ordre de 14 de novembre de 1991 per la qual s'aprova 



   
el Reglament de la Denominació CAVA i del seu Consell Regulador, la qual cosa 
comporta la pèrdua de vigència de determinades normes que no són substituïdes ni 
incloses en els Estatuts, i que alhora no estan incloses en el plec de condicions de la 
DOP CAVA, ni podran ser-ho per la seva pròpia naturalesa, i que afecten a 
l'organització interna i el funcionament del Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Protegida CAVA. 

Per això, i per tal d'evitar possibles llacunes normatives, i en conseqüència poder 
proveir de seguretat jurídica tant al Consell Regulador com als operadors del sector 
del CAVA, es considera necessari aprovar per part del Ple del Consell unes normes 
internes que estableixin de forma clara la regulació aplicable, donant la màxima 
continuïtat al cos normatiu de la DO CAVA. 

A la vista dels antecedents exposats, per part del Consell Regulador, i en compliment 
de les seves funcions, es considera convenient i necessari aprovar unes normes 
internes, en els termes que preveuen els articles 16.g). 1r, 17. h) i 25.2 de la Llei 
6/2015. Amb això es persegueix, sense perjudici de noves normes de 
desenvolupament que puguin aprovar-se més endavant, d'una banda, afavorir la 
correcta aplicació tant del plec de condicions de la DOP, com dels seus estatuts, i de 
l'altra, aportar claredat i transparència als propis operadors, respecte a les normes i 
criteris tècnics d'organització i funcionament aplicables a cada cas. 

Per tot això, i un cop seguits els tràmits legalment previstos, les presents normes 
internes del "Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava" han estat 
aprovades pel seu ple en data 14 de març de el 2019. 
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1.- DECLARACIONS OBLIGATÒRIES 
 
     1.1.- Registres del Consell Regulador 
 
     S'estableixen els següents Registres del Consell Regulador del Cava, amb la        
     nomenclatura: 

 
Registre 1. Registre d'explotacions vitícoles 
 
Registre 2. Registre de bodegues elaboradores de vi base 
 
Registre 3. Registre de bodegues d'emmagatzematge de vi base 

 
Registre 4. Registre de bodegues elaboradores de "Cava" 

 
 
     1.2.- Aspectes generals de tots els registres 

 
a) Les peticions d'inscripció en cada un dels registres es dirigiran al Consell 
Regulador acompanyant les dades i documents que en cada cas siguin 
requerits. 
 
b) Formulada la petició, els serveis tècnics del Consell comprovaran la 
documentació, així com les instal·lacions que han de complir les condicions 
tècniques. 
 
c) Els titulars inscrits en els diferents registres estan obligats a comunicar al 



   
Consell Regulador qualsevol variació que afecti les dades subministrades en 
l'acte de la inscripció, en el termini màxim d'un mes a comptar des del moment 
de produir-se la circumstància causant de la variació, podent-se derivar la baixa 
de l'Empresa en el Registre si aquesta modificació significa incompliment dels 
requisits establerts per a aquest registre. 

 
 
     1.3.- Declaracions obligatòries 

 
a) Les bodegues elaboradores de vi base inscrites en el Registre 2 del Consell 
Regulador de la DOP CAVA han d'efectuar, amb la periodicitat i els terminis que 
s'indiquen a continuació, les declaracions següents: 

 
a.1.- Declaració d'existències de vins a granel a 30 de juny: anualment, entre 
l'1 i el 20 de juliol de cada exercici. 

a.2.- Declaració de moviments de mosts de la collita immediatament anterior: 
anualment, entre el 01 i el 20 d'octubre. 

b) Les bodegues elaboradores de CAVA inscrites en el Registre 4 abril del Consell 
Regulador de la DOP CAVA han d'efectuar, amb la periodicitat i els terminis que 
s'indiquen a continuació, les declaracions següents: 

b.1.- Declaració de tiratge, desgorjament/expedició i exportació: trimestralment, 
entre els dies 1 i 20 del mes següent a la finalització del trimestre natural. 

b.2.- Declaració anual d'existències a 31 de desembre: anualment, entre l'1 i el 
20 de gener posterior a l'any declarat. 

b.3.- Declaració d'existències de vins a granel a 30 de juny: anualment, entre 
l'1 i el 20 de juliol de cada exercici. 

b.4.- Declaració de vendes en el mercat nacional: trimestralment, entre els dies 
1 i 20 del mes posterior a la finalització del trimestre natural. 

 

c) En qualsevol cas, les bodegues obligades a presentar les declaracions 
s'ajustaran les seves declaracions als procediments, formats i dades que estableixi 
el Consell Regulador. 

 

1.4.- Declaracions obligatòries durant la verema 
 
Els cellers elaboradors de vi base inscrites al Registre 2 de el Consell Regulador de 
la DOP CAVA han d'efectuar, amb la periodicitat i els terminis que s'indiquen a 
continuació, les declaracions següents: 
 
1.4.1.- Declaració d'inici d'entrada de raïm, per a cada varietat, en la corresponent 
verema, amb una antelació mínima de 24 hores a la data d'inici. 
 



   
1.4.2.- Declaració de cap d'entrada de raïm de varietats aptes per a CAVA, en la 
corresponent verema, dins de les següents 24 hores a aquesta finalització. 
 
1.4.3.- Declaració de l'horari d'entrada de raïm amb aptitud per a destinació Cava, 
amb periodicitat diària, i abans de les 16: 00h del dia anterior. 
 
1.4.4.- Declaració, per varietat, dels quilos entrats i de el nombre de pesades, amb 
periodicitat diària, i abans de les 10: 00h de l'endemà. 
 
 
1.5.- Incompliments 
 
1.5.1.- La manca de declaració davant el Consell Regulador de les declaracions 
establertes es considerarà una infracció de falta de declaració obligatòria davant el 
Consell Regulador de la DOP Cava, de conformitat amb la normativa legal aplicable. 
 
1.5.2.- La declaració fora de termini establert, es considerarà una infracció de retard 
en la presentació d'una declaració obligatòria davant del Consell Regulador de la 
DOP Cava, de conformitat amb la normativa legal aplicable. 
 
1.5.3.- La declaració errònia o inexacta d'informació o dades objecte de declaracions 
obligatòries, es considerarà una infracció d'inexactituds o errors de quantitat, de 
conformitat amb la normativa legal aplicable. 
 
 
 


