
 
CIRCULAR INFORMATIVA 6/2021 

 
RECONEIXEMENT COM A ELABORADOR INTEGRAL DE LA DOP CAVA 

 
L’apartat 8.b.i) del plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida CAVA estableix la menció “Elaborador 
integral” de la DOP CAVA, per a aquells cellers que, sent elaboradores de vi base i CAVA alhora, premsen i elaboren el 
100% del vi base de la seva producció de CAVA així com elaboren el 100% de les seves CAVAS a la mateixa propietat 
(celler), entre altres requisits. 
 
El distintiu “Elaborador integral” només podrà ser utilitzat per aquells cellers que tinguin reconegut anualment el dret 
corresponent per part del Consell Regulador de la DOP CAVA, segons el compliment durant els dos exercicis anteriors 
dels requisits fixats amb aquesta finalitat. 
 
Els cellers inscrits al Registre de cellers elaboradors de CAVA que considerin que són aptes per a l'ús de la menció 
“Elaborador Integral” i vulguin poder utilitzar-la al seu etiquetatge hauran de presentar davant del Consell Regulador 
de la DOP CAVA la sol·licitud corresponent mitjançant el model de sol·licitud que poden trobar, i descarregar-se, en el 
web de la DOP CAVA (https://www.cava.wine/documents/318/Sollicitud_Elaboradors_integrals.pdf). 
 
El reconeixement del dret a utilitzar la menció i distintiu d’elaborador integral per part del Consell Regulador de la 
DOP CAVA tindrà una validesa que se circumscriu a un any natural. Una vegada reconegut el dret a l'ús de la menció 
“Elaborador Integral” a un celler per part del Consell Regulador de la DOP CAVA, la renovació de l'interès per al 
manteniment del dret al seu ús es considera automàtic, llevat de manifestació expressa en contra del propi celler. El 
Consell Regulador de la DOP CAVA verificarà anualment el compliment dels requisits fixats al plec de condicions per 
poder acreditar el manteniment del dret a l'ús de la menció durant l'any natural corresponent. 
 
Per al reconeixement com a elaborador integral s’ha establert que s'ha de complir i poder acreditar el control o maneig 
complet del camp, collita, elaboració i enologia dins, per i per a una mateixa propietat, entenent com a tal, una mateixa 
raó social, cosa que es considera que assegura en conseqüència una proximitat de control integral de l'elaboració. 
 
Cal acreditar un control integral i efectiu de tot el procés per una mateixa propietat o celler, començant pel control 
del procés vitícola, en totes les seves dimensions, la recol·lecció, trasllat, entrada al celler, premsat, vinificació, tiratge, 
criança i degollament sota una mateixa visió i direcció en tots els àmbits i fases de l'elaboració, i amb destinació a la 
pròpia producció de CAVA, com a mínim del 85%. No es considerarà producció integral quan més del 15% de la 
producció es destina a tercers, per entendre que s'elabora el vi a instàncies de requisits marcats per tercers, i no per 
a la producció de la propietat. 
 
El distintiu “Elaborador integral” només podrà ser utilitzat per als CAVAS que hagin estat elaborats íntegrament en la 
propietat i es comercialitzin sota marques no compartides per altres elaboradors de CAVA, i que compleixin 
íntegrament amb els requisits propis de la menció. No es podrà utilitzar aquest distintiu en productes emparats sota 
la fórmula d'elaboració per encàrrec i en l'etiquetatge hi haurà de constar en qualsevol cas, la raó social de 
l'elaborador. 
 
L'incompliment d'algun dels requisits propis de la menció farà perdre el dret a l’ús del distintiu durant els dos exercicis 
següents a què es produís l'incompliment. 
 
Així mateix, es preveu que en cap cas no es podran utilitzar a l'etiquetatge termes que per similitud fonètica, 
tipogràfica o gràfica puguin induir a confusió fent pensar, sense que sigui el cas, que el cava té dret a la menció 
“elaborador integral” o l'evoquin, ni tampoc llegendes o expressions que pretenguin indicar el mateix en caves sense 
aquest dret. 
 
Finalment, cal tenir present que el fet de fer constar a l'etiquetatge la menció o el distintiu “Elaborador Integral”, 
comportarà l'obligatorietat de fer ús del distintiu de control facilitat pel Consell Regulador corresponent. 
 

 

Vilafranca del Penedès, 08 de novembre de 2021 
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