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FAQS

Quines són les noves mencions que es preveuen amb la SEGMENTACIÓ i 
ZONIFICACIÓ prevista en els Plecs de condicions de la DOP CAVA?

Quins són els nous requisits per a l’elaboració de CAVES de GUARDA?

És obligatori fer constar les mencions CAVA de GUARDA i CAVA de GUARDA 
SUPERIOR a l’etiqueta?

La segmentació preveu dues mencions noves.

Respecte a la zonificació:

No es preveu cap requisit nou en relació a l’elaboració del CAVA per a l’ús de la 
menció CAVA DE GUARDA.

No. Són mencions voluntàries en etiqueta. La menció sí que constarà al marxamo 
o contraetiqueta.

• CAVA DE GUARDA: Correspon a tots els CAVES que no siguin RESERVA, 
GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT.

• CAVA DE GUARDA SUPERIOR: Correspon i engloba a tots els CAVES que 
siguin RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT.

• La zonificació preveu l’opció (no obligació) d’indicar l’origen del raïm emprat 
per a l’elaboració d’un CAVA determinat.

• Queda exclosa la menció de la Subzona en els caves de GUARDA.

• Podeu consultar les zones i subzones, i els municipis que les composen, al 
web www.cava.wine.
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A partir de quan els tiratges dels CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE 
QUALIFICAT s’han de fer a partir del gener?

Quins són els nous requisits per a l’elaboració de CAVES de GUARDA SUPERIOR 
(RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT)?

A partir de quan els tiratges dels CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE 
QUALIFICAT s’han de fer amb vins procedents de vinyes inscrites en el 
Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR?

Els tiratges amb destí a CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT 
efectuats amb vins procedents de la verema 2021.

S’han establert uns nous requisits per a l’elaboració dels CAVES de GUARDA 
SUPERIOR (RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT), que són els 
següents:

Els tiratges amb destí a CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT 
efectuats amb vins procedents de la verema 2022.

• Elaborats únicament i exclusiva amb raïm procedent de vinyes inscrites 

en el Registre de vinyes de GUARDA SUPERIOR (edat mínima 10 anys, 

rendiments de 10.000Kg/Ha i ecològics-100% el 2025).

• Traçabilitat per separat de la resta de raïm, mostos i vins base.

• Tiratge a partir de gener.

• Tap de tiratge específic amb indicacions de segmentació i zonificació (si 

s’opta per la zonificació)

• Criança mínima de 18 mesos pels RESERVA.

• Constància de l’anyada en l’etiqueta.

• Hauran de ser 100% ecològics a partir de la verema 2025.

FAQS
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11.
A partir de quan els CAVA DE GUARDA SUPERIOR (RESERVA, GRAN RESERVA i 
PARATGE QUALIFICAT) han de ser 100% ECO?

Tots els CAVES de GUARDA SUPERIOR elaborats amb raïm de la verema 2025 
hauran de ser ecològics per gaudir d’aquesta menció.

9.

10.

A partir de quan el tap de tiratge ha d’indicar la zona/subzona d’origen?

A partir de quan cal que en l’etiqueta dels CAVES RESERVA hi consti l’anyada?

Els taps de tiratges amb aptitud per indicar zona/subzona per a CAVES efectuats 
amb vins procedents de la verema 2021.

Tots els CAVES RESERVA elaborats amb vins procedents de la verema 2021.

7.

8.

A partir de quan els CAVES DE GUARDA SUPERIOR RESERVA han de tenir una 
criança de 18 mesos?

Tots els CAVES DE GUARDA SUPERIOR RESERVA el degollament dels quals es faci 
a partir del 01.01.2022. Per als CAVES procedents de veremes anteriors a la del 
2021, la criança dels CAVES RESERVA podrà ser de 15 mesos, fins el 01 de juliol de 
2023, si bé no podrà ser considerat de GUARDA SUPERIOR. 

Els tiratges amb destí a CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i PARATGE QUALIFICAT 
efectuats a partir de gener de 2022, hauran d’incloure en el tap de tiratge la 
menció “GS”, relativa a GUARDA SUPERIOR.

A partir de quan el tap de tiratge ha d’indicar la categoria GUARDA SUPERIOR?

FAQS
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12.

13.

A partir de quan s’han de posar obligatòriament els nous marxamos que 
contenen les mencions de segmentació i zonificació?

Es poden incloure en les etiquetes les noves mencions de segmentació i 
zonificació?  

A partir del 01.01.2022 els elaboradors que desitgin fer ús de les mencions pròpies 
de la segmentació i zonificació, podran fer-ho amb la disposició dels corresponents 
marxamos o contra-etiquetes que continguin les mateixes mencions. S’ha previst 
un termini d’un any, és a dir fins el 01.01.2023, en el qual els elaboradors podran 
seguir emprant els marxamos actuals, si bé, en aquest cas, no podran fer ús de 
les mencions pròpies de la segmentació i la zonificació. 

No es poden incloure aquestes mencions en les etiquetes si no consten en els 
marxamos corresponents.

FAQS

14.
Quins requisits s’han de complir per poder incloure en l’etiqueta la menció 
de ZONA?

• Que el raïm emprat per a l’elaboració del vi base i el CAVA en qüestió 
procedeixi exclusivament de municipis de la ZONA, i el celler es trobi en un 
dels municipis de la mateixa ZONA.

• Que l’ampolla porti adherit un marxamo o contra-etiqueta de garantia 
del Consell Regulador que garanteixi el compliment del requisit d’origen 
especificat tot indicant el nom de la ZONA corresponent.
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15.
Quins requisits s’han de complir per poder incloure en l’etiqueta la menció 
de SUBZONA?

16.
Com puc saber quins municipis formen part de cada ZONA i SUBZONA?

El llistat de municipis de cada ZONA i SUBZONA es pot consultar al web 
www.cava.wine.

FAQS

• Que el raïm emprat per a l’elaboració del vi base i el CAVA en qüestió 
procedeixi exclusivament de municipis de la SUBZONA, i el celler es trobi 
en un dels municipis de la mateixa ZONA.

• Que l’ampolla porti adherit un marxamo o contra-etiqueta de garantia 
del Consell Regulador que garanteixi el compliment del requisit d’origen 
especificat tot indicant el nom de la SUBZONA corresponent.
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