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Preguntes freqüents sobre 
segmentació i zonificació

2. CELLERS ELABORADORS 
DE VI BASE
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FAQS

Per poder elaborar vins base CAVA de GUARDA SUPERIOR (aptes per ser 
destinats a CAVA de GUARDA SUPERIOR, és a dir, RESERVA, GRAN RESERVA 
i CAVA DE PARATGE QUALIFICAT) el raïm ha de procedir exclusivament de 
vinyes registrades al Registre de vinyes de Guarda Superior?

Per poder elaborar vins base CAVA de GUARDA SUPERIOR (aptes per ser 
destinats a CAVA de GUARDA SUPERIOR, és a dir, RESERVA, GRAN RESERVA 
i CAVA DE PARATGE QUALIFICAT) procedents de la verema 2021, el raïm ha 
de procedir exclusivament de vinyes registrades al Registre de vinyes de 
Guarda Superior?

Si s’informa al Registre corresponent d’una pesada conjunta procedent de 
vinyes inscrites i no inscrites en el Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR 
es manté l’aptitud de la pesada com a GUARDA SUPERIOR?

Com pot saber el celler elaborador de vi base CAVA si una parcel·la està 
inscrita en el Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR?

Sí

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

Cal garantir en tot moment la traçabilitat de la qualificació de l’aptitud de GUARDA 
SUPERIOR de forma separada de la resta, per tant, la pesada conjunta de raïms 
procedents de parcel·les inscrites i no inscrites en el Registre de vinyes de GUARDA 
SUPERIOR fa perdre l’aptitud per aquesta categoria de tota la pesada, que es 
podrà destinar només a CAVA de GUARDA.
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7.
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Què passa si no és possible acreditar la traçabilitat per separat de raïm, 
mostos i vins base de GUARDA SUPERIOR?

Com s’haurà de realitzar la compra i venda dels mostos i vins base de 
GUARDA SUPERIOR?

Com el  celler elaborador de vi base ha d’acreditar la traçabilitat per separat 
dels raïms i vins base CAVA de GUARDA SUPERIOR i vi base CAVA de GUARDA?

En aquest cas, el raïm, most i vi base corresponent, perd l’aptitud del destí a 
GUARDA SUPERIOR, però no l’aptitud per a CAVA DE GUARDA.

La compra i venda de mostos i vins base de GUARDA SUPERIOR s’ha de realitzar 
de forma separada en tot moment de la resta de mostos i vins base CAVA, a 
través de l’aplicatiu corresponent del Consell Regulador.

El Consell Regulador posarà a disposició dels cellers una eina informàtica que 
possibilitarà la comprovació i confirmació que una determinada parcel·la està 
inscrita al Registre de Vinyes de Guarda Superior.

El celler és el responsable d’informar, declarar i registrar la traçabilitat per separat 
d’aquestes dues aptituds. A aquest efecte, a través d’un formulari que posarà a la 
seva disposició el Consell Regulador de la DOP CAVA, haurà d’informar prèviament 
a la verema 2022, del següent:

• Si voldrà elaborar vi base CAVA de GUARDA SUPERIOR o no.
• Com té previst garantir que la recepció, pesada, vinificació i elaboració dels 

raïms, mostos i vins base de GUARDA SUPERIOR es dugui a terme de forma 
separada de la resta de raïm, mostos i vins base.

FAQS
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11.

FAQS

Caldrà especificar l’aptitud per ser CAVA de ZONA i de SUBZONA dels vins 
procedents de la verema 2021, en la qualificació dels mateixos perquè siguin 
aptes per a l’elaboració de CAVES aptes per a aquestes mencions.

Sí.

9.

10.

Caldrà especificar l’aptitud per ser CAVA de GUARDA i de GUARDA SUPERIOR 
dels vins procedents de la verema 2021, en la qualificació dels mateixos 
perquè siguin aptes per a l’elaboració de CAVES RESERVA i GRAN RESERVA?

Com es realitzarà la qualificació dels vins base amb aptitud de ZONA i 
SUBZONA?

No, atès que la segmentació entre vinyes de GUARDA i de GUARDA SUPERIOR 
tindrà efectes a partir de la verema 2022.

En el moment de sol·licitar la qualificació dels vins base, caldrà especificar els 
volums i tipologies que es desitja amb aptitud per ser CAVA amb menció de ZONA 
i SUBZONA, d’acord amb l’acreditació de la disponibilitat de cadascun d’ells ja 
sigui procedent de raïm o most que compleixi i acrediti els requisits d’origen 
corresponents.

8.
Com es realitzarà la qualificació dels vins base de GUARDA SUPERIOR?

En el moment de sol·licitar la qualificació dels vins base, caldrà especificar els 
volums i tipologies que es desitja amb aptitud per ser CAVA de GUARDA i de 
GUARDA SUPERIOR, d’acord amb l’acreditació de la disponibilitat de cadascun 
d’ells ja sigui procedent de raïm o most que compleixi i acrediti els requisits 
d’origen corresponents.
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12.

13.

Puc vendre vi base amb aptitud de ZONA i/o SUBZONA a un celler situat en 
una altra zona diferent a la meva.

Puc vendre vi base amb aptitud de SUBZONA a un celler situat en una altra 
SUBZONA diferent a la meva, dins de la mateixa ZONA?

Sí. Tanmateix, la comercialització de vi base entre zones comporta la pèrdua de la 
categoria de ZONA i SUBZONA.

Sí. La comercialització de vi base amb aptitud de SUBZONA dins la mateixa ZONA 
no comporta la pèrdua de la categoria de SUBZONA.

FAQS
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