
                          

  

 
NORMES DE CAMPANYA DE LA VEREMA 2022 

Acord del Ple del Consell de 28 de juny de 2022 
 

 
 
 
A fi i efecte de donar compliment a allò que disposa el Plec de Condicions i Reglament de la Denominació CAVA pel que fa 
a la defensa i millora de la qualitat, s'han adoptat les següents Normes de Campanya per a la Verema 2022. 
 
• Registres d'explotacions vitícoles i cellers elaboradors de vi base. 
 
El Rebistre d’explotacions vitícoles, i el de cellers elaboradors de vi base queden tancats a data 08 de juliol de 2022 a 
l'efecte de noves inscripcions en relació a la verema 2022. En el cas que s'adverteixin errors, s'acceptaran correccions, de 
parcel·les de vinya que siguin productives, fins el 07 d’agost de 2022. 
 
• La producció màxima admesa de raïm amb destí a la Denominació d’Origen Cava de les vinyes productives segons el 
Plec, inscrites en el Registre d’explotacions vitícoles del Consell Regulador de la DOP Cava és de 12.000 kilograms per 
hectàrea per a la verema 2022 tant per raïms blancs com negres. 
 
• Per a les vinyes inscrites al Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR, úniques el raïm de les quals pot ser destinat a 
CAVES Reserva i Gran Reserva, la producció màxima admesa és de 10.000 quilograms per hectàrea, excepte per a les 
vinyes que configuren un “Paratge Qualificat”, per als quals la producció màxima de raïm per hectàrea és de 8.000 
quilograms. 
 
ENTRADA DE RAÏM AL CELLER 
 
• Només es destinaran a l'elaboració del vi base Cava les partides de raïm sa amb grau alcohòlic volumètric natural 
comprès entre 8,5% vol. i 12,5% vol. a la zona CII, i comprès entre 9,0% vol. i 12,5% vol. a la zona CIII. S'entén com a 
partida de raïm cadascuna de les pesades entrades en celler per varietat i viticultor. S'acceptarà una tolerància per 
incertesa analítica de 0,5% vol. 
 
S’entendrà com a partida de raïm cadascuna de les pesades entrades a celler per varietat i viticultor. 
 
Es recorda que la conversió refractomètrica oficial és de 16,83 grams de sucre per a l'obtenció d'1% vol. d'alcohol. 
 
• Es donaran per vàlides les pesades anotades pels verificadors en la descàrrega de raïm en celler. En cas de no 
coincidència, prevaldran les dades del verificador sobre les dades pujades al RVC (Catalunya) o les dades transmeses 
mitjançant SILETCAVA (resta d’Espanya). 
 
• El raïm s’ha de rebre pel celler de manera separada per varietat. 
 
El celler reconeixerà al proveïdor com inscrit, amb raïm amb aptitud base cava, mitjançant el DOCUMENT ACREDITATIU 
que el CRC li ha expedit per aquesta collita. No disposar del DOCUMENT ACREDITATIU  COMPORTARÀ LA NO APTITUD 
CAVA A LA PESADA CORRESPONENT. 
 
• El raïm ha de tenir un bon estat sanitari, de manera que el contingut d'àcid glucònic en els vins base no sobrepassi els 
500 mil·ligrams per litre, a partir del qual no es qualificaran les partides com a vi base CAVA. 
 
• Els raïms procedents de vinyes inscrites al Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR que vulguin ser destinades a 
l'elaboració de vi amb les mencions “Reserva” i “Gran Reserva” hauran de lliurar-se, recepcionar-se i premsar-se, pel 
celler, de forma separada del resta de raïm, igual que haurà de fer-se també de forma separada en relació amb el raïm 
destinat a l'elaboració de Cava de Paratge Qualificat. 
 
• L'incompliment o no acreditació del compliment del present requisit per part dels viticultors i els cellers receptors 
comportarà la pèrdua de les destinacions esmentades. A aquests efectes, perquè el raïm pugui ser destinat a l'elaboració 
de vins amb la menció “Reserva”, “Gran Reserva” i “Paratge Qualificat”, les pesades corresponents hauran de ser 
informades de forma específica a la Plataforma CAVAnet per part de la celler receptor, acreditant la seva entrada per 
separat de la resta de raïms amb destinació a CAVA de GUARDA, així com que no se supera el rendiment de l’explotació 
de GUARDA SUPERIOR lliuradora. 
 



                          

  

• La no entrada, o entrada incorrecta, de la pesada de raïm procedent de vinyes de GUARDA SUPERIOR a la Plataforma 
CAVAnet com a tal, en farà perdre l'aptitud com a apta per a destinació de GUARDA SUPERIOR. 
 
 
HORARIS D’ENTRADA DE RAÏM AL CELLER 
 
• S'estableix un horari d'entrada de raïm en el celler amb destinació a Cava de dilluns a dissabte, entre les 08: 00h i les 20: 
00h. 
 
• Els cellers hauran de declarar diàriament al Consell Regulador, abans de les 16:00 hores de cada jornada, l'horari 
d'entrada de raïm apte per Cava que realitzaran la jornada hàbil següent. 
 
• Excepcionalment, i sempre amb la notificació prèvia al Consell Regulador, es podrà autoritzar diàriament l'entrada de 
raïm amb destinació Cava a partir de les 06: 00h. Així mateix, en cas de previsió d'entrades de raïm amb posterioritat a les 
20: 00h per allargament de la jornada, es comunicarà el Consell Regulador aquesta circumstància, així com la previsió de 
tancament de la jornada, que no podrà superar les 22: 00h., o el temps necessari per absorbir els tractors que resten 
acumulats a l'espera de descàrrega. 
 
• Per a les bodegues que acreditin l'entrada de més de 15 milions de quilograms de raïm de varietats aptes, d'acord amb 
les dades de la verema precedent, o prèvia declaració jurada de compromís d'entrada d'aquesta quantitat de quilograms 
de raïm per a la verema 2022 , podran sol·licitar formalment davant el Consell Regulador, amb una antelació mínima de 
cinc dies a l'inici de la verema, l'aplicació d'un horari diferent a l'exposat en el punt anterior. 
 
• Excepcionalment, i de forma puntual, per raons justificades i acreditades d'índole climàtica, tècnica i general, en cap cas 
per raons i interessos particulars d'alguna celler, el Consell Regulador podrà habilitar excepcions als horaris descrits en els 
punts precedents. Amb sol·licitud prèvia, amb una antelació mínima de 48 hores, es podrà habilitar el diumenge per a 
l'entrada específica i exclusiva de raïm procedent de vinyes de GUARDA SUPERIOR amb destinació a la producció de vi 
base de GUARDA SUPERIOR. 
 
 
INICI I FI DE LA VEREMA 
 
• Els cellers elaboradors de vi base Cava hauran de comunicar, mitjançant els mitjans que estableixi el Consell Regulador, 
l'inici de la verema de cadascuna de les varietats aptes que entrin en el seu celler i la fi de la verema. S'estableix un termini 
d'avís previ de 24 hores mínim. 
 
• A mesura que vagi avançant la verema a les diferents zones de la DOP Cava, i d'acord amb les dades disponibles de la 
procedència del raïm entrada en celler, el Consell Regulador podrà anar tancant, per varietats, l'entrada de raïm amb 
aptitud cava procedent de determinats municipis per considerar finalitzada la mateixa. 
 
 
Per al coneixement i informació dels operadors de la DOP Cava, el Consell Regulador notificarà als cellers, així com 
publicarà a la seva pàgina web, aquest extrem. 
 
En el cas d'existir alguna parcel·la amb aptitud cava pendent de veremar dins el municipi tancat, això es notificarà amb 
antelació a la seva verema al Consell Regulador, per poder fer les comprovacions que consideri oportunes i habilitar, si 
escau, la seva entrada en celler, de forma excepcional. 
 
Les entrades de raïm sota l'esmentada casuística seran introduïdes en el RVC o a SiletCava per part dels serveis tècnics de 
Consell Regulador. 
 
DECLARACIÓ DE PESANTS I QUILOGRAMS PER VARIETAT 
 
• Els cellers declararan diàriament al Consell Regulador, per varietats, el total de nombre de pesades i el total de 
quilograms entrats de varietats aptes. Aquesta declaració s'ha d'efectuar com a molt tard abans de les 10:00 hores del 
matí del dia següent al dia objecte de la declaració. 
 
• Davant d'una petició expressa per part dels serveis tècnics del Consell Regulador, els cellers hauran de lliurar, en el rang 
de dates que se'ls requereixi, la documentació acreditativa dels tiquets lliurats als viticultors que acreditin les pesades 
reals entrades de raïm de varietats aptes. 
 
 



                          

  

 
VEREMA I TRANSPORT. 
 
S'efectuarà amb la major cura, i en el seu transport es conjugarà la rapidesa i el volum. 
  
- El transport de raïm a granel no tindrà un recorregut que superi els 100 quilòmetres de distància des de la parcel·la a la 
tremuja de recepció. Quan aquest recorregut superi els 70 quilòmetres, el transport portarà el corresponent DAV que 
s’enviarà al CRC. La càrrega en cada transport es fixa en 10.000 quilograms, admetent-se una tolerància màxima del 15%. 
 
No s’estableix límit de quantia de transport quan el moviment de raïm a dugui a terme en caixes o contenidors de 
capacitat inferior al límit establert en el paràgraf anterior. 
 
- Els raïms procedents de verema mecanitzada es transportaran en remolcs que disposin de doble fons per a mostos, 
aixeta d'evacuació de mostos, i les parts en contacte amb el raïm-mostos seran d'acer inoxidable o recobertes amb pintura 
epoxi alimentària. 
 
- Els cellers que disposin de punts de càrrega de raïms de múltiples viticultors, ho han de posar en coneixement del Consell 
Regulador amb anterioritat a la verema. En aquests punts de càrrega, no es podrà rebre raïm de fora de la Regió del Cava. 
Estaran adaptats a les exigències de la norma, i cada transport anirà acompanyat del corresponent DAV, que remetran al 
Consell, amb el detall dels productors que han aportat raïm, varietat, grau alcohòlic probable i quilograms. 
 
Es recomana efectuar la verema mecanitzada en hores de baixes temperatures i protegir els raïms de l'oxidació des del 
propi vinya. 
 
• Circulació de mosts aptes per a l'elaboració de vi base Cava. 
 
S'observaran els següents aspectes: 
 
Els enviaments sempre seran de mosts desfangats i la temperatura del most en destinació no podrà superar els 18ºC. 
 
Els enviaments de mostos monovarietals, o amb detall específic de zona o subzona, hauran d’haver estat obtinguts 
íntegrament (100%) de la varietat de raïm i/o de la zona o subzona corresponent. 
 
Els moviments de mosts, amb antelació a l'enviament, s'han de posar en coneixement del Consell Regulador per part de 
l'empresa expedidora, mitjançant l'aplicatiu informatiu habilitat per a tal fi, perquè els Serveis Tècnics del CRC assignin la 
preceptiva conformitat. 
 
ELABORACIÓ DE VI BASE 
 
• Aquells cellers que pretenguin fer ús de les mencions de zona i subzona d’una part o de la totalitat dels seus vins, hauran 
de recepcionar el raïm, premsar-lo, elaborar els vins, emmagatzemar-los, qualificar-los i, en el seu cas, comercialitzar-los, 
de manera separada de la resta de vins base. Així mateix, hauran d’estar en disposició de demostrar, per traçabilitat, que 
tals circumstàncies s’han dut a terme. 
 
• Els envasos de fermentació i els posteriors on s'emmagatzemi el vi base de GUARDA SUPERIOR, estaran retolats 
convenientment indicant el segment GUARDA SUPERIOR, el tipus de vi i l'any de collita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                          

  

 
 

NORMES DE CAMPANYA ESPECÍFIQUES DE LA VEREMA DE PARATGE QUALIFICAT 
-VEREMA 2022- 

 
 

• Posada en coneixement de l'inici de verema del paratge al Consell Regulador, amb una antelació mínima 
de 2 dies. 
 
• Inspectors del CRC es personaran a la vinya per verificar que la verema es realitza de forma manual. 
 
• El celler ha d'informar el Consell de l'hora prevista d'entrada en celler del raïm, a fi de procedir a la 
verificació de les pesades. 
 
• Els raïms han de tenir un bon estat sanitari, de manera que el contingut d'àcid glucònic en els vins base no 
sobrepassi els 200 mil·ligrams per litre, valor a partir del qual no es qualificaran les partides com a vi base 
de Paratge Qualificat. 
 
• Es verificarà el grau alcohòlic probable del raïm a la zona de descàrrega i es podrà procedir a la presa de 
mostres aleatòries del most per analitzar també l'acidesa total i l'àcid glucònic. Davant d'una presa de 
mostres, s'ha d'afegir metabisulfit potàssic al most per evitar fermentacions fins l'arribada al laboratori. 
 
• Els envasos de fermentació i els posteriors on s'emmagatzemi el vi base de Paratge, estaran retolats 
convenientment indicant el nom del paratge, el tipus de vi i l'any de collita. 
 
• Inspectors del CRC es poden personar al llarg de la verema a les vinyes del paratge per verificar que les 
parcel·les han estat realment veremats a mesura que se succeeixen les entrades de raïm en celler. 
 
• Els inspectors del CRC podran procedir a una presa de mostres dels dipòsits de fermentació, a fi de 
verificar el grau alcohòlic probable, l'àcid glucònic i l'acidesa total, per tal de comprovar si aquests valors 
obtinguts són acords amb el vi finalment obtingut (no es permet l'enriquiment ni l'acidificació) 

 
 
 

 
 
 

 


