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Preguntes freqüents sobre 
segmentació i zonificació

1. VITICULTURA



2

1.

2.

3.

4.

FAQS

Per poder destinar raïm a l’elaboració de CAVA DE GUARDA SUPERIOR 
(RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT), caldrà que la parcel·la 
estigui inscrita de forma específica en el Registre de Vinyes de GUARDA 
SUPERIOR del Registre 1 d’explotacions vitícoles del Consell Regulador de la 
DOP CAVA?

Per poder destinar raïm a l’elaboració de CAVA DE GUARDA SUPERIOR 
(RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT) procedents de la verema 
2021, cal que la parcel·la estigui inscrita de forma específica en el Registre 
de Vinyes de GUARDA SUPERIOR del Registre 1 d’explotacions vitícoles del 
Consell Regulador de la DOP CAVA?

Puc inscriure al Registre de vinyes de Guarda Superior una parcel·la que no 
estigui inscrita al Registre 1 d’explotacions vitícoles del Consell Regulador 
de la DOP CAVA?

Cal que inscrigui totes les parcel·les de la meva explotació al Registre de 
vinyes de GUARDA SUPERIOR?

Sí.

No. El període d’inscripció s’iniciarà el 02 de novembre de 2021, amb efectes per 
a la verema 2022.

No. 

NO, la inscripció pot ser només de les parcel·les que, complint els requisits 
establerts en el Plec de Condicions de la DOP CAVA, el viticultor esculli.
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7.

8.

5.

El requisit de l’edat mínima de la vinya de 10 anys com es comptabilitza?

Quin és el rendiment màxim de les parcel·les inscrites al Registre de Vinyes 
de GUARDA SUPERIOR?

Què passa si no es compleix algun dels requisits d’aptitud de GUARDA 
SUPERIOR, inclosos el del rendiment màxim?

Quins són els requisits per a la inscripció d’una parcel·la al Registre de vinyes 
de GUARDA SUPERIOR i per a l’aptitud GUARDA SUPERIOR?

S’acceptarà la inscripció de les vinyes que en la verema en qüestió es trobin amb 
la desena fulla. Per a la verema 2022, es considerarà que compleix aquest requisit, 
aquelles vinyes que van ser plantades abans de la verema 2013.

El rendiment màxim, sens perjudici de qualsevol altre que es pugui acordar 
d’acord amb el Plec de Condicions de la DOP CAVA, és de 10.000 Kg/Ha.

L’incompliment de qualsevol dels requisits d’aptitud de GUARDA SUPERIOR, 
inclosa la sobreproducció més enllà del rendiment màxim autoritzat, comporta 
la pèrdua de l’aptitud de GUARDA SUPERIOR del total del raïm procedent de la 
parcel·la en qüestió durant 3 veremes consecutives. Posteriorment, es podrà 
tornar a inscriure la parcel·la, sempre amb l’efectiu compliment dels requisits 
previstos per a la inscripció.

Els requisits són els següents:

• La vinya ha de tenir una edat mínima de 10 anys (desena fulla a la verema 
2022).

• La parcel·la ha de ser certificada com a ECOLÒGICA o trobar-se en procés 
de conversió a ECOLÒGICA perquè estigui certificada com a tal la verema 
2025.

FAQS
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11.

12.

FAQS

Puc barrejar raïm procedent de vinyes de GUARDA SUPERIOR amb raïm 
procedent de vinyes que no ho siguin?

La inscripció al Registre de Vinyes de Guarda Superior comporta alguna cost 
o despesa addicional en relació al Consell Regulador?

La barreja de raïm procedent de vinyes de GUARDA SUPERIOR amb raïm 
procedent de vinyes que no ho siguin, comporta la pèrdua d’aptitud per a destí a 
l’elaboració de CAVA DE GUARDA SUPERIOR. Per tal que el raïm disposi de l’aptitud 
de GUARDA SUPERIOR cal veremar, transportar, pesar i lliurar el raïm al celler de 
forma separada de la resta de raïm, i poder-ho acreditar, si escau, davant del 
Consell Regulador.

No.

9.

10.

Què passa si no trobo comprador del total o una part del raïm amb aptitud 
de GUARDA SUPERIOR de les meves vinyes per a aquest destí?

Puc disposar el raïm procedent de vinyes de GUARDA SUPERIOR per a altres 
destins (CAVA DE GUARDA, altres Denominacions d’Origen o vi de taula)?

Aquest raïm es pot destinar a CAVA DE GUARDA, a una altra Denominació d’Origen 
si hi està inscrita la parcel·la, o a vi de taula.

SÍ. L’ús del raïm (total o parcial, sempre dins del rendiment màxim establert) 
per a altres destins que no siguin GUARDA SUPERIOR no comporta la pèrdua de 
l’aptitud de GUARDA SUPERIOR  de la parcel·la en qüestió.
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13.

14.

15.

Com cal efectuar la inscripció d’una o vàries parcel·les al Registre de vinyes 
de GUARDA SUPERIOR?

Puc donar d’alta parcel·les de GUARDA SUPERIOR al Registre de vinyes de 
GUARDA SUPERIOR en qualsevol moment?

Puc donar de baixa totes o alguna de les parcel·les de GUARDA SUPERIOR en 
qualsevol moment?

Mitjançant la presentació d’una sol·licitud al Consell Regulador de la DOP CAVA, 
segons el formulari establert a l’efecte (disponible al web www.cava.wine)*.

*El formulari d’inscripció es posarà a disposició dels viticultors inscrits en el Consell 
Regulador a partir del 02 de novembre de 2021, moment de l’obertura del termini 
d’inscripció per a la verema 2022.

La inscripció només es pot dur a terme per a una verema determinada, entre el 
02 de novembre de l’any anterior i el 01 de juliol de l’any de la verema en qüestió, 
ambdós inclosos. La inscripció serà indefinida (es renovarà automàticament any 
rere any), a no ser que es doni de baixa de forma expressa.

La baixa de la inscripció només es pot dur a terme, per a una verema determinada, 
entre el 02 de novembre de l’any anterior i el 01 de juliol de l’any de la verema en 
qüestió, ambdós inclosos.

FAQS
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FAQS

16.
Una vegada donada de baixa voluntàriament una parcel·la, puc tornar a 
inscriure la mateixa al Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR?

Per tal de garantir que l’adaptació de la vinya és l’adequada per a la producció 
de caves de GUARDA SUPERIOR, amb destí a les llargues criances, s’estableix 
un termini de dues veremes de baixa en el Registre de Guarda Superior abans 
de poder-se tornar a inscriure i comprovar que es compleixen els requisits i es 
garanteix la vocació de continuïtat en l’especialització de la cura de la vinya al 
destí de GUARDA SUPERIOR.

La baixa voluntària d’una parcel·la del Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR 
requerirà per tornar-se a inscriure que es comprovi el compliment i continuïtat 
de l’aptitud de la vinya per al compliment de tots els requisits establerts en el 
Plec, i en aquest sentit, s’estableix un període de 2 veremes consecutives per 
tornar-se a inscriure, amb la finalitat de garantir la preparació i adequació de la 
vinya de forma real al rendiment qualitatiu establert en els plecs.
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