
 

 
 

REQUISITS MÍNIMS ETIQUETATGE 

Guia resum de les modificacions aprovades en el Ple de 03.11.2021 
 

MENCIONS OBLIGATÒRIES 
APARTAT Epígraf Contingut modificació 
Introducció - Es divideixen les mencions entre obligatòries i facultatives, i s’especifica que les 

primeres han d’aparèixer en el mateix camp visual de l’envàs de tal forma que 
siguin simultàniament llegibles sense haver de girar l’envàs. 

Categoria  
(menció 
CAVA) 

a) L’alçada mínima de 4mm aplica en tot cas (no només en el camp visual de les 
indicacions obligatòries). 
 
S’estableix una alçada màxima de 10mm. 

c) Es preveu que només la marca pot destacar més i superar en mida la menció 
“Cava”. 

d) Es permet l’ús de les mencions “denominació d’origen”, “denominació d’origen 
protegida”, “D.O.” i “D.O.P.”. 

e) S’excepciona l’alçada mínima de 4mm en els formats d’ampolla de capacitat 
inferior a los 75cl, quan es repeteix la menció CAVA en un campo visual diferent 
del que consten totes les mencions obligatòries. 

Marca 
comercial 

b) S’inclouen les mencions a les característiques del producte en una marca 
registrada com a element de possible confusió que no es podrà utilitzar. 

e) 
 

Es preveu expressament que ha de destacar en el seu conjunt respecte de la 
menció “Cava” i de la resta de mencions (mida, gruix, legibilitat, etc.). 
 
Es manté l’alçada mínima dels seus caràcters corresponent  a la de “Cava” menys 
1mm, encara que s’afegeix que, com a mínim, un dels caràcters ha de ser superior 
a “Cava”. 
 
Es recull expressament el criteri de mesura de la mida dels caràcters. 

g) Respecte a les segones mencions a mode de marca no registrades, es preveu que 
no podrà destacar en el seu conjunt ni respecte a la marca comercial registrada, 
ni a “Cava”. 
 
És aplicable en qualsevol camp visual. 

Elaborador f.5) S’actualitza la referència legal respecte a la menció a l’Estat membre de 
l’elaborador 

Direcció c) S’elimina la possibilitat d’incloure una unitat administrativa intermitja, a mode 
de complement de la direcció, entre el nom del municipi i el país. 

d) Es recull de forma expressa la normativa europea sobre la indicació del municipi 
de l’elaborador en el cas que el mateix consti de, o contingui, una denominació 
d’origen geogràfica protegida. 

 MENCIONS FACULTATIVES 
APARTAT Epígraf Contingut modificació 
Termes 
GUARDA i 
GUARDA 
SUPERIOR 

a) S’estableix una alçada mínima de 1,2mm i màxima igual a la menció “Cava” 
menys 1mm. 

b) No poden portar qualificatius, i han de figurar de forma aïllada. 



 

 
 

Termes de 
“Zona” i 
“Subzona” 

a) S’estableix una alçada mínima de 1,2mm i màxima igual a la menció “Cava” 
menys 1mm. 

b) Gruix, estil i colors equivalents a la menció “Cava” sense poder destacar més que 
aquesta. 

c) No poden potar qualificatius, i han de figurar de forma aïllada. 
d) Han de figurar de forma conjunta i just sota la menció “Cava”. 
e) La Inclusió de la “Subzona” no implica l’obligatorietat d’incloure el nom de la 

“Zona”. 
f) La inclusió de “Zona” i “Subzona” conjuntament, implica la menció primer de la 

“Zona” i seguidament la “Subzona”. 
Termes 
tradicionals, 
facultatius i 
indicació 
“Paratge 
Qualificat 

Reserva 
b) 

Es detalla la criança de 18 mesos per a l’ús del terme Reserva (i 15 mesos durant 
la  transitorietat per a vins procedents de veremes prèvies a 2021). 

Reserva 
f) 

S’estableix una alçada mínima de 1,2mm i màxima igual a la menció “Cava” 
menys 1mm, per a la menció RESERVA. 

Gran 
Reserva 

i) 

S’estableix una alçada mínima de 1,2mm i màxima igual a la menció “Cava” 
menys 1mm, per a la menció GRAN RESERVA. 

Paratge 
d) 

No pot igualar ni superar la mida de la menció “Cava”. 

Termes que es 
refereixen a 
determinats 
mètodes de 
producció. 

1.a) 
1.b) 

S’actualitzen les referències legislatives. 

Llegenda 
comercial 

b) S’estableix que l’operador és el responsable de garantir el compliment del principi 
general de veracitat i justificació de tota la informació que figuri en les llegendes. 
 

d) Només es permet la referència al municipi d’ubicació del celler elaborador, 
sempre i que no contengui o consisteixi en una Denominació d’origen protegida, 
i sense caràcter destacat. 

Altres 
mencions 

- S’inclou un apartat relatiu a mencions, signes, símbols o representacions que 
puguin generar confusió, ni siguin contraris a la Llei, a l’ordre públic o als bons 
costums. 
S’estableix una alçada màxima dels seus caràcters igual a la de “Cava” menys 
1mm. 

Règim 
Transitori 

- Les modificacions seran d’aplicació obligatòria a partir del 01 de gener de 2022. 
- S’estableix un període de 3 anys d’adaptació (fins el 31 de desembre de 2024) 

per a les etiquetes prèvies. 
 

 

 

 

 

 


