
                                     
CIRCULAR INFORMATIVA 3/2022 

 
 

RECORDATORI D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE VINYES DE GUARDA SUPERIOR PER A L’ELABORACIÓ DE 
CAVES “RESERVA”, “GRAN RESERVA” i “PARATGE QUALIFICAT” 

 
D’acord amb l’establert al plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida CAVA, a partir de la 
verema 2022, per a l’elaboració de vins amb dret a la indicació “Reserva”, “Gran Reserva” i “Paratge 
Qualificat”, el raïm ha de procedir de vinyes inscrites al Registre de Vinyes de GUARDA SUPERIOR del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida CAVA. 
 
El termini d’inscripció per a la verema 2022 finalitza el proper 01 de juliol de 2022.  
 
A fi i efecte de garantir que la inscripció és efectiva, i no es produeixen errors o inconvenients que poden 
dificultar la correcta inscripció per a la propera verema 2022, es recomana anticipar al màxim la inscripció 
no esperant a la finalització del termini. Així mateix, es recomana als Cellers, que avaluïn les necessitats de 
raïm de GUARDA SUPERIOR per a la seva producció de CAVA “Reserva”, “Gran Reserva” i “Paratge 
Qualificat” i s’assegurin que les parcel·les dels seus proveïdors estan correctament inscrites a l’esmentat 
Registre abans de la data referida del proper 01 de juliol de 2022. 
 
La inscripció a aquest Registre és necessària per a què, a partir d’aquesta propera verema 2022, el raïm 
d’una parcel·la inscrita al Consell Regulador tingui aptitud per a la producció de CAVAS de GUARDA 
SUPERIOR (Reserva, Gran Reserva i Paratge Qualificat). 
 
Es recorda que els requisits per a la inscripció a l’esmentat Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR són 
els següents: 
 
 Presentació d’una sol·licitud al Consell Regulador de la DOP CAVA. 
 Inscripció per parcel·les (No explotacions). 
 Únicament parcel·les ja inscrites a la DO CAVA. 
 Únicament parcel·les de 10 anys o més. 
 Parcel·les ecològiques o en conversió en la verema 2022. 
 Adaptació a rendiments màxims de 10.000Kg./Ha. 

 
Poden trobar, i descarregar-se, al web de la Denominació d’Origen Protegida CAVA, els següents documents 
explicatius: 
 
-Formulari de sol·licitud d’inscripció al Registre de Vinyes de Guarda Superior: 
https://www.cava.wine/documents/317/Sollicitud_Inscripci%C3%B3_Reg._VINYES_GUARDA_SUPERIOR.p
df 
 
-Guia-resum de la normativa sobre segmentació i zonificació de la DOP CAVA: 
https://www.cava.wine/documents/293/Resum_normes_Segmentacio_Zonificacio.pdf 
 
-Preguntes freqüents sobre segmentació i zonificació. Viticultura: 
https://www.cava.wine/documents/294/FAQS_Viticultura.pdf 
 

Vilafranca del Penedès, 18 de maig de 2022 


