
 
CIRCULAR INFORMATIVA 8/2021 

 
 

RECONEIXEMENT APTITUD PER DONAR CONSIDERACIÓ DE ZONA I SUBZONA  
A LA PRODUCCIÓ DE CAVA DE COLLITES ANTERIORS A 2021 

 
 
 
La norma interna 1/2021 sobre el control i les contraetiquetes, distintius de control o marxamos de 
garantia, relatius als nous requisits associats a mencions específiques establerts en la modificació del plec 
aprovada per la resolució de 10 de juny de 2021 de la DG d’indústries alimentàries, en el seu apartat 3.2, 
estableix que aquells cellers que pretenguin etiquetar amb zona o subzona els seus productes elaborats 
amb vins procedents de veremes prèvies a la del 2021, hauran de poder acreditar, i el CRC verificar, d'acord 
amb el que estableix l'article 55.2 del Reglament delegat (UE) 2019/33, de 17 d'octubre de 2018, que durant 
els 2 darrers anys comptadors des de la sol·licitud, almenys el 85% de les entrades a les instal·lacions de 
raïm amb aptitud Cava, mosts amb aptitud Cava i vi base (inclòs el de les ampolles de Cava adquirides en 
rima o punta) procedeixen de la zona o subzones per a la que sol·licita menció. 
 
A fi i efecte de poder dur a terme l’adequat control de l’aptitud per etiquetar amb zona o subzona productes 
elaborats amb vins procedents de veremes prèvies a la del 2021, els cellers que ho desitgin, hauran de 
presentar una sol·licitud de comprovació al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida CAVA. 
 
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 ZONA i SUBZONA per 
a producció de CAVA de collites anteriors a 2021, i fer constar aquesta menció en etiqueta a la mateixa, en 
qualsevol cas. 
 
Sense la presentació de la corresponent sol·licitud i la seva conseqüent acceptació per part del Consell 
Regulador, no és possible sol·licitar distintius amb la menció de ZONA i SUBZONA, i per tant, tampoc, fer 
esment aquestes mencions en cap cas en etiqueta. 
 
Es posa a disposició dels cellers els models de formulari-sol·licitud de reconeixement d’aptitud per donar 
consideració de ZONA i de SUBZONA (són dos models diferenciats) a la producció de CAVA procedent de 
collites anteriors a la de 2021. 
 
Aquests formularis poden ser descarregats al web de la Denominació d’Origen al següent enllaç 
https://www.cava.wine/ca/el-consell-regulador-cava/la-denominacio-d-origen-cava/legislacio/  
 
 
 
 
 
 
 

Vilafranca del Penedès, 29 de desembre de 2021. 


