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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE 

PARCEL·LES DE VINYA  

EN EL REGISTRE DE VINYES DE GUARDA SUPERIOR 
(Període d’inscripció per a una verema determinada: del 01 de noviembre al 01 de juliol previs a la mateixa)  

 

NOM I COGNOMS (o Raó social)  ________________________________________________________________ 

NIF______________________________________________________________________________________________ 

DOMICILI _______________________________________________________________________________________ 

CODI POSTAL ____________ MUNICIPI ______________________________ PROVÍNCIA ____________________ 

TELÈFON________________________________CORREU ELECTRÒNIC_____________________________________  
 
 

EXPOSA: 
Que las parcel·les de vinya que es detallen en la present sol·licitud: 
 

 Consten inscrites en el Registre 1 d’Explotacions Vitícoles del Consell Regulador de la DOP CAVA 
 Compleixen amb els condicionants per a ser certificades com a “Ecològiques” en la verema de l’any 2025, perquè:  

(marcar una opció de les dues següents): 
 Estan certificades com a Ecològiques pel CCPAE (cal aportar documentació acreditativa d’aquest extrem).  
 Es troben “En conversió” (cal aportar documentació acreditativa d’aquest extrem). 

 Tenen una edat mínima de plantació de 10 anys. 
 No superaran els 10.000 kilos/hectàrea de producció (es portaran a terme pràctiques culturals específiques si, per les 

característiques pròpies de la vinya, resulten necessàries per a donar compliment a aquest requisit) 
 
Que coneix que 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 (Norma Interna 1/2019 relativa als registres i declaracions obligatòries per 
als inscrits al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida CAVA) 
 

SOLICITA: 
 

LA INSCRIPCIÓ DE LES SEGÜENTS PARCEL·LES EN EL REGISTRE DE VINYES DE GUARDA SUPERIOR DEL 
CONSELL REGULADOR DE LA DOP CAVA: 

CODI DE PARCEL·LA VITÍCOLA (PV) 

       

       

       

       
 

A complimentar per societats o persones que actuïn en representació d’un tercer: 
 

Nom i Cognoms ___________________________  NIF ________________  Càrrec o parentiu _______________ 
 
 

A ______________________, a data: __________________ 
 
 
 
 
Signatura ___________________________________________ 
 

Informació bàsica sobre Protecció de dades 
Responsable Consell Regulador de la DOP CAVA 
Finalitat Gestió del Registre de Vinyes i desenvolupar les tasques de control, inspecció, supervisió i verificació del producte emparat “Cava” 
Legitimació Compliment obligació legal 
Destinataris Administracions públiques competents i entitats de crèdit per als cobraments 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’expliquen en la informació addicional 
Procedència El propi interessat i Administracions públiques competents 
Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web  https://www.cava.wine/protecciodades 

 

    

     

Revisió pel Consell Regulador de la DOP CAVA 
 

Explotació inscrita en el Registre de vinyes de Guarda 
Superior amb el número: _________________ 
 
Data _________________ Signatura: 
 


