CIRCULAR INFORMATIVA. VEREMA 2019
- Pesades de raïm amb la targeta vitícola única.
La informació de les entrades de raïm Apte DO CATALUNYA al Registre Vitivinícola de
Catalunya (RVC) serà imprescindible per poder sol·licitar posteriorment a aquest
Consell Regulador la qualificació dels vins obtinguts.
Per a l’enregistrament de les pesades es recomana la utilització de connexió a temps
real, donat que permet conèixer la situació dels saldos dels viticultors prèviament a la
descàrrega del raïm. Per als cellers elaboradors que hagin entrat més d’un milió de
kilograms en la verema anterior, si no opten per aquest sistema, caldrà que ho justifiquin
a la direcció general en matèria d’agricultura del DARP abans del dia 15 d’agost (Art. 10.3
Ordre AAM/139/2011). I si s’utilitza programari no connectat automàticament a l’RVC, us
recordem que és obligatori realitzar la càrrega de les pesades a aquest en un termini
màxim de 24 h (Art. 10.4 Ordre AAM/139/2011).
Les pesades de raïm s’enregistraran sempre al centre elaborador.

- Rendiments de producció/extracció i graduacions alcohòliques volumètriques
naturals mínimes.
El rendiment de producció màxim autoritzat per aquest Consell Regulador per la
campanya 2019/2020 serà l’ordinari de 12.000 kg/ha per a totes les varietats de raïm
blanc. En el cas de les varietats de raïm negre, també es manté el màxim ordinari de
10.000 kg/ha, excepte per a les varietats Garnatxa roja i Trepat, que puja fins als
12.000 kg/ha (+20%).
Respecte al rendiment d’extracció màxim, també per aquesta campanya 2019/2020,
s’eleva a 74 l de vi per cada 100 kg de raïm (+4%).
Es recorda que en els casos de coexistència amb altres DOs, el rendiment més restrictiu,
és sempre el determinant.
Només es podrà destinar a l’elaboració de vins amb DO CATALUNYA aquelles partides
de raïm sa que presentin una graduació alcohòlica volumètrica natural mínima de 9,5%
vol per a la zona CII i 10% vol per a la zona CIII (b).

- Canvis de destí de la DO de coexistència a la DO CATALUNYA.
S’informa a tots els cellers inscrits que aquest Consell Regulador no admetrà els canvis
de destí procedents de DOs amb rendiments de producció menys restrictius que la DO
CAT (cas de la DO Costers del Segre i raïms negres de la DO Conca de Barberà). Per a
aquests casos, s’ha de recórrer forçosament a les entrades amb doble o triple aptitud.
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- Transports de verema.
En els casos en què la normativa exigeixi la confecció d’un DAV (distàncies de
transport>70 km), aquest haurà d’anar diligenciat per aquest Consell Regulador amb la
corresponent referència de control a la casella núm. 11. Les numeracions podran ser
sol·licitades a les nostres oficines via telefònica o per e-mail.
Els molls de càrrega des dels quals s’expedeixi raïm Apte DO CATALUNYA cal que es
donin d’alta a aquest Consell Regulador abans de l’inici de la verema.

Es mantenen les novetats implantades el 2018 a l’RVC. A recordar:
•
•

Caldrà indicar el codi de parcel·la vitícola d’on procedeixi el raïm, amb un màxim
de 4 parcel·les per pesada, així com el codi del tiquet de bàscula.
L’RVC admetrà pesades des del dia 1 d’agost fins a l’1 de novembre, però es
podrà sol·licitar el tancament abans per a alguna varietat concreta. En casos
excepcionals i ben justificats, es podrà permetre l’entrada de raïm passada la data
de tancament.

Reus, 29 de juliol de 2019
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