
                                     
CIRCULAR INFORMATIVA 5/2022 

 
 

FINALITZACIÓ DEL TERMINI PER SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT DE L ‘APTITUD PER DONAR 
CONSIDERACIÓ DE ZONA I SUBZONA A LA PRODUCCIÓ DE CAVA DE COLLITES ANTERIORS A 2021 

 
 

 
Per acord del Ple del Consell Regulador de la DOP CAVA de 28 de juny de 2022, s’ha establert el dia 31 de 
juliol de 2022, o el dia hàbil posterior, com el darrer dia per poder sol·licitar el reconeixement de l’aptitud 
per donar consideració de zona i subzona a la producció de CAVA de collites anteriors a 2021. 
 
En conseqüència, posteriorment a aquesta data, no es podran presentar, ni s’atendran sol·licituds d’aquest 
tipus. 
 
En aquest sentit, s’ha modificat l’apartat 3.2 de la Norma interna 1/2021 sobre el control i les 
contraetiquetes, distintius de control o marxamos de garantia, relatius als nous requisits associats a 
mencions específiques establerts en la modificació del plec aprovada per la resolució de 10 de juny de 2021 
de la DG d’indústries alimentàries, el qual estableix que aquells cellers que pretenguin etiquetar amb zona 
o subzona els seus productes elaborats amb vins procedents de veremes prèvies a la del 2021, hauran de 
poder acreditar, i el CRC verificar, d'acord amb el que estableix l'article 55.2 del Reglament delegat (UE) 
2019/33, de 17 d'octubre de 2018, que durant els 2 darrers anys comptadors des de la sol·licitud, almenys 
el 85% de les entrades a les instal·lacions de raïm amb aptitud Cava, mosts amb aptitud Cava i vi base (inclòs 
el de les ampolles de Cava adquirides en rima o punta) procedeixen de la zona o subzones per a la que 
sol·licita menció. 
 
La modificació consisteix en afegir a l’esmentat apartat 3.2 de la Norma interna 1/2021 el següent paràgraf: 
 
“S’estableix el 31 de juliol de 2022 com a data màxima de sol·licitud per etiquetar com a zona o subzona els 
productes elaborats com a vins procedents de veremes prèvies a la de 2021”. 
 
Com a recordatori, es posa a disposició dels cellers els models de formulari-sol·licitud de reconeixement 
d’aptitud per donar consideració de ZONA i de SUBZONA (són dos models diferenciats) a la producció de 
CAVA procedent de collites anteriors a la de 2021. 
 
Aquests formularis poden ser descarregats al web de la Denominació d’Origen al següent enllaç 
https://www.cava.wine/ca/el-consell-regulador-cava/la-denominacio-d-origen-cava/legislacio/ 
 

 

Vilafranca del Penedès, 01 de juliol de 2022 


