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SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’APTITUD 

PER DONAR CONSIDERACIÓ DE SUBZONA A 

LA PRODUCCIÓ DE CAVA DE COLLITES 

ANTERIORS A 2021 

   

[La presentació d’aquest formulari-sol·licitud, i la seva acceptació per part del Consell Regulador, són necessaris per poder 
demanar i disposar de distintius -marxamos- amb la menció de SUBZONA per a producció de CAVA de collites anteriors a 
2021, i fer constar aquesta menció en etiqueta a la mateixa] 
 
[El reconeixement de l’aptitud de SUBZONA, comporta el reconeixement de l’aptitud de la ZONA corresponent (1)] 

 

NOM CELLER (Raó social)  ________________________________________________________________ 

NIF___________________, DOMICILI _____________________________________________ 

CODI POSTAL__________, MUNICIPI____________________________,PROVÍNCIA ____________________ 

TELÈFON________________________________CORREU ELECTRÒNIC________________________________  
 
I en el seu nom i representació, el Sr./Sra.                                                     ,  en qualitat de (2) ____________    , 
 
I amb DNI número                                              , 
 

EXPOSA: 
En relació al celler esmentat: 
 

 Que durant els dos darrers anys, des de la sol·licitud, almenys el 85% de les entrades a les instal·lacions de raïm 
amb aptitud CAVA, most amb aptitud CAVA i vi base CAVA, (inclòs el de les ampolles de CAVA adquirides en rima 
o punta) procedeixen de la SUBZONA:                                                      ..(3) 
                                                                                                              

SOL·LICITA: 
 

EL RECONEIXEMENT AL CELLER                                                               DE L’APTITUD PER DONAR 
CONSIDERACIÓ DE SUBZONA A LA PRODUCCIÓ DE CAVA DE COLLITES ANTERIORS A 2021, I 
SOL·LICITAR EN RELACIÓ A LA MATEIXA DISTINTIUS (MARXAMOS) AMB LA MENCIÓ DE LA  
SUBZONA                                               . (3) 
 
 

A ______________________, a data:__________________ 
 
 
 
Signatura 
___________________________________________ 
 

(1) Reconeixement aptitud de les SUBZONES “Valls d’Anoia-Foix”, “Serra de Mar”, “Conca del Gaià”, “Serra de Prades” o “Pla de 
Ponent”, suposa reconeixement aptitud de la ZONA “Comtats de Barcelona”. 
Reconeixement de les subzones “Alto Ebro” o “Valle del Cierzo”, suposa reconeixement aptitud de la ZONA “Valle del Ebro” 

(2) Cal aportar la documentació acreditativa de la representació. 
(3) Indicar el nom de la SUBZONA corresponent al celler i origen del raïm, d’acord amb terminologia del Plec de condicions: “Valls 

d’Anoia-Foix”, “Serra de Mar”, “Conca del Gaià”, “Serra de Prades”, “Pla de Ponent”, “Alto Ebro” o “Valle del Cierzo”. 

 
 

Informació bàsica sobre Protecció de dades 
Responsable Consell Regulador de la DOP CAVA 
Finalitat Gestió dels Registres d’pperadors, i desenvolupar les tasques de control, inspecció, supervisió i verificació del producte emparat “Cava” 
Legitimació Compliment obligació legal 
Destinataris Administracions públiques competents i entitats de crèdit per als cobraments 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’expliquen en la informació addicional 
Procedència El propi interessat i Administracions públiques competents 
Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web  https://www.cava.wine/protecciodades 

 

  

 

Revisió pel Consell Regulador de la DOP CAVA 
 

 
Data _________________ Signatura: 
 


