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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 
 
 
La modificació del plec de condicions de la DOP CAVA per a la segmentació i zonificació 
de la mateixa, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat de 15 de juny de 2021, mitjançant 
Resolució de 10 de juny de 2021, de la Direcció General de la Indústria Alimentària , per 
la qual es publica la resolució favorable de modificació normal del plec de condicions de 
la Denominació d'Origen Protegida Cava, estableix nous requisits associats a mencions ja 
existents, i també a altres de noves. 
 
Un dels aspectes importants de la modificació és que les noves mencions que 
s'estableixen, és a dir: GUARDA i GUARDA SUPERIOR respecte a la segmentació, les 
unitats geogràfiques menors creades respecte a la zonificació, i el distintiu “Elaborador 
Integral”, no hi podran constar en etiquetatge sense que s'identifiquin per part del Consell 
Regulador aquestes mitjançant el corresponent distintiu de control, o marxamos, d'acord 
amb el que estableix l'apartat 8.b.viii) del plec de condicions. 
 
Per això, l'aplicació de les mencions esmentades, va necessàriament vinculada a 
l'aprovació i l'existència de nous marxamos que recullin les mencions noves de 
segmentació i zonificació. 
 
És objecte de la present norma interna, doncs, aprovar els nous formats de marxamos del 
Consell Regulador de la DOP CAVA, a fi que la nova normativa i les seves noves mencions 
puguin ser aplicables i puguin estar disponibles per als operadors de la Denominació, així 
com per als seus productes emparats. 
 
Així mateix, i dins del marc d'aplicació de la nova normativa i dels nous marxamos, ia la 
vista de la major complexitat en la gestió i distribució dels mateixos, que deriva de 
l'increment considerable de les variants a tenir en compte en la producció de els distintius, 
s'acorda establir per primera vegada, un règim intern de sol·licitud, control, lliurament i 
devolució dels que marxamos davant del Consell Regulador, per part dels operadors de 
la Denominació d'Origen, per tal de fixar i clarificar l'operativa que es deriva de la major 
complexitat que presenta la segmentació i zonificació de la Denominació quant a les 
tipologies de marxamos que haurà de gestionar el Consell Regulador quan els nous 
distintius estiguin a disposició dels operadors. 
 
En paral·lel a aquesta aprovació, i tenint en compte la naturalesa pròpia del procés 
d'elaboració del producte emparat CAVA, com a vi escumós elaborat pel mètode 
tradicional, de criança en ampolla durant un període llarg de temps, com a mínim de 9 
mesos als CAVAS DE GUARDA, de 18 mesos als CAVES RESERVA, 30 mesos als 
CAVES GRAN RESERVA i 36 mesos als CAVES DE PARATGE QUALIFICAT, cal fixar 
mitjançant norma interna, els moments inicials d'aplicació de cadascun dels nous requisits 
fixats amb la segmentació i zonificació. 

Patricia Correia
.
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Això s'evidencia necessari en relació també amb l'aplicació de les noves mencions a través 
del lliurament dels nous marxamos, cosa que justifica la clarificació i interpretació també 
mitjançant aquesta norma interna, dels terminis a partir dels quals, en base a la normativa 
aprovada, i els moments de la seva exigència d’acord amb les diferents fases de 
l’elaboració del producte emparat, s’han d’entendre aplicables pels operadors adscrits a 
la Denominació. 
 
En aquest sentit, cal determinar de manera clara i segura per als operadors, els períodes 
de transitorietat que es deriven d'aquesta modificació, i que salvaguarden els drets de tots 
ells, i permeten que els canvis s'apliquin de manera raonable, i que les activitats de 
l’organisme de control tinguin un marc clarament definit. 
 
A la vista dels antecedents exposats, per part del Consell Regulador, i en compliment de 
les seves funcions, es considera convenient i necessari aprovar unes normes internes, en 
els termes previstos als articles 16.g). 1r, 17. h) i 25.2 de la Llei 6/2015. Amb això es 
persegueix, sens perjudici de noves normes de desenvolupament que puguin aprovar-se 
més endavant, per una banda, afavorir la correcta aplicació tant del plec de condicions de 
la DOP, com dels seus estatuts, i de l'altra, aportar claredat i transparència als operadors, 
respecte a les normes i els criteris tècnics d'organització i funcionament aplicables a cada 
cas. 
 
Per tot això, i un cop seguits els tràmits legalment previstos, aquestes normes internes del 
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Cava han estat aprovades pel seu ple en 
data 3 de novembre de 2021. 
 
 
 
1.- Distintius de control. 
 
1.1.- Marxamos preferents: 
 
S'estableixen els següents formats de distintius de control, contraetiquetes o marxamos 
de garantia derivats de la modificació del plec per a la segmentació i zonificació de la DOP 
CAVA, amb format tireta, que s'han de considerar preferents: 
 
CAVA DE GUARDA: 
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CAVA DE GUARDA SUPERIOR: 
 
Reserva: 
 

 
 
 
Gran Reserva: 
 

 
 
 
Les mides del segell de format tireta és de 62.5 x 20mm. 
 
Els marxamos tipus tireta, considerats preferents, es col·locaran sobre el cos de l'ampolla, 
exceptuant-ne la base i la part de la càpsula que cobreix el tap, de manera que es permeti 
la lectura correcta de la informació continguda en el segell per part del consumidor en tot 
moment. 
 
 
1.2.- Marxamos per a ampolles de format especial 
 
S'estableixen els següents formats de distintius de control, contraetiquetes o marxamos 
de garantia derivats de la modificació del plec per a la segmentació i zonificació de la DOP 
CAVA, amb forma rodona, per ampolles de format especial que no permetin l'ús dels 
marxamos de tipus preferent: 
 
 
 
CAVA DE GUARDA: 
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CAVA DE GUARDA SUPERIOR: 
 
Reserva: 
 

 
 
Gran Reserva: 
 

 
 
Les mides del segell per a ampolles de format especial, que són rodons, és de 30mm de 
diàmetre. 
 
Els marxamos per a ampolles especials es col·locaran sobre el cos de l'ampolla, 
exceptuant-ne la base i la part de la càpsula que cobreix el tap, de manera que es permeti 
la lectura correcta de la informació continguda en el segell per part del consumidor en tot 
moment. 
 
 
1.3.- Adaptacions 
 
Als models de marxamos disponibles, s'adaptaran els textos variables segons els formats 
d'ampolles i marxamos sol·licitats corresponents. 
 
 
1.4.- Distintiu elaborador integral 
 
S'estableix el següent distintiu per a la identificació de les ampolles dels cellers acreditats 
davant del Consell Regulador com a elaboradors integrals de conformitat amb els requisits 
fixats per a aquesta menció. 
 

 
 



 

5 
 

Norma Interna 1/2021 DOP CAVA. Versió aprovada pel Ple del Consell Regulador de 03.11.2021 
 

 
Els elaboradors acreditats com a elaboradors integrals només podran fer ús del distintiu o 
menció a l'etiquetatge, sempre que l'ampolla presenti un segell o distintiu de control del 
Consell Regulador que contingui el distintiu o la menció “Elaborador Integral”. 
 
Únicament podrà incloure's aquest distintiu o menció en marxamos de tipus preferent i per 
ampolles de format especial. 
 
Els marxamos o distintius d'elaborador integral es col·locaran sobre el cos de l'ampolla, 
exceptuant-ne la base i la part de la càpsula que cobreix el tap, de manera que es permeti 
la lectura correcta de la informació continguda al segell per part del consumidor en tot 
moment. 
 
 
 
2.- Encàrrec i distribució dels marxamos per part del Consell Regulador de la DOP 
CAVA. 
 
 
2.1.- Sol·licitud de marxamos. 
 
Els operadors inscrits al Registre 4 del Consell Regulador de la Denominació d'Origen 
Protegida CAVA, de cellers elaboradors de CAVA, sol·licitaran mitjançant els formularis 
posats a disposició pel Consell Regulador, els distintius de control, o marxamos, que 
necessiten, indicant tots els aspectes necessaris per a la seva correcta identificació, com 
a quantitat, segment, unitats geogràfiques menors, capacitat de les ampolles, format…etc. 
 
2.2.- Valoració tècnica de la sol·licitud. 
 
El Consell Regulador, davant de la sol·licitud rebuda, analitzarà mitjançant el corresponent 
exercici de traçabilitat, la disponibilitat de producte emparat suficient per al lliurament dels 
marxamos sol·licitats, així com l'aptitud de l'operador per disposar de distintius de control. 
 
En cas que no es compleixi aquesta disponibilitat o aptitud, la sol·licitud serà desestimada 
pel Consell Regulador. 
 
En cas que es compleixi la disponibilitat suficient de producte, d'acord amb la sol·licitud, i 
l'aptitud, es procedirà a la preparació dels marxamos sol·licitats, i se'n comunicarà la 
disponibilitat per al lliurament a l'operador sol·licitant. 
 
2.3.- Termini de lliurament. 
 
S'estableix un termini mínim de 48 hores descomptant els dies no hàbils (dissabtes, 
diumenges i festius) des de la recepció de la sol·licitud de marxamos, fins a la posada a 
disposició dels mateixos per part del Consell Regulador, subjecte a la disponibilitat de 
marxamos suficients en qualsevol cas. 
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2.4.- Devolució de marxamos. 
 
En el cas de sol·licitud de devolució de marxamos defectuosos, es procedirà al seu 
abonament, només si es compleixen les circumstàncies següents conjuntament: 
 

i. S'acredita per part de l'elaborador que són defectuosos. A aquests efectes, el 
Consell Regulador es reserva la potestat de contrastar amb el fabricant i l’operador 
sol·licitant, les causes efectives de les deficiències al·legades. 
ii. El lliurament dels marxamos es va produir dins dels sis mesos previs a la 
sol·licitud de devolució. 
iii. La devolució de cada bobina afectada inclou com a mínim el 90% dels marxamos 
lliurats al seu dia. 
  

En el cas de sol·licitud de devolució de marxamos no defectuosos, es procedirà al seu 
abonament, sempre que: 
 

i. El lliurament dels marxamos es produeixi dins dels sis mesos previs a la sol·licitud 
de devolució, i 
ii. La devolució de cada bobina afectada inclogui el 100% dels marxamos lliurats al 
seu dia. 

 
 
 
3.- Règim d’aplicació i lliurament dels marxamos en relació amb els nous requisits 
del plec de condicions per a la segmentació i zonificació de la DOP CAVA. 
 
 
3.1.- Segmentació: 
 
3.1.1.- Marxamos per a CAVA de GUARDA. 
 
S'estableix el període comprès entre el 01.01.2022 i el 01.03.2022, per a la posada a 
disposició dels marxamos de CAVA de GUARDA, segons disponibilitats de producció, per 
part del Consell Regulador. 
 
En relació amb les expedicions efectuades a partir de la seva posada a disposició, les 
ampolles dels CAVES de GUARDA hauran de portar obligatòriament el corresponent 
distintiu de control, o marxamos, previst a la present Norma Interna a l'apartat 1, sense 
perjudici del que preveu el punt 4 sobre règim transitori. 
 
3.1.2.- Marxamos per a CAVA de GUARDA SUPERIOR 
 
S’estableix el període comprès entre el 01.01.2022 i el 01.03.2022, per a la posada a 
disposició dels marxamos de CAVA de GUARDA SUPERIOR, segons disponibilitats de 
producció, per part del Consell Regulador. 
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En relació amb les expedicions efectuades a partir de la seva posada a disposició, les 
ampolles dels CAVES de GUARDA SUPERIOR (Reserva, Gran Reserva i Paratge 
Qualificat) hauran de portar el corresponent distintiu de control, o marxamos, previst a la 
present Norma Interna al apartat 1, sense perjudici del que preveu el punt 4 sobre règim 
transitori. 
 
Per al lliurament dels corresponents distintius, es tindrà en compte el règim transitori 
d’aplicació dels requisits establerts per a cadascuna de les mencions que continguin que 
es deriva del plec de condicions, tenint en compte les fases del procés de producció 
pròpies del producte emparat , i que es detalla a continuació: 
 

i. VINYA APTA PER A GUARDA SUPERIOR 
 
Els requisits de producció de la vinya per a Guarda Superior, és a dir, l'edat mínima 
de 10 anys de la vinya, i els rendiments de 10.000Kg/Ha, s'han d'entendre d'aplicació 
a partir de la creació del corresponent Registre de vinyes de Guarda Superior i la 
identificació mitjançant inscripció de les vinyes aptes per a Guarda Superior, d’acord 
amb l’apartat 8.bi) del plec de condicions, establint-se la verema 2022 com la primera 
en què es disposarà del dit Registre a tots els efectes. 
 
 
ii. ELABORACIÓ DE VI BASE PER A GUARDA SUPERIOR 
 
Els requisits de traçabilitat per separat de la resta de raïm, mosts i vins base, s'han 
d'entendre d'aplicació a partir de la creació del corresponent Registre de vinyes de 
Guarda Superior i la identificació mitjançant inscripció de les vinyes aptes per a 
Guarda Superior, d'acord amb el apartat 8.bi) del plec de condicions, establint-se la 
verema 2022 com la primera en què es disposarà del dit Registre a tots els efectes. 
 
 
iii. ELABORACIÓ DE CAVA de GUARDA SUPERIOR 

 
• Els requisits de traçabilitat per separat de la resta, en l'elaboració del CAVA de 
GUARDA SUPERIOR, són aplicables a partir de l'01 de gener de 2022. 
 
• El requisit del tiratge a partir de gener, s'ha d'entendre d'aplicació a partir de la 
verema 2021, és a dir, a partir del 01 de gener de 2022, amb la qual cosa, en 
relació amb els CAVES de GUARDA SUPERIOR procedents de vins d'aquesta 
verema , els tiratges per a CAVA de GUARDA SUPERIOR necessàriament 
hauran d'haver estat fets a partir de gener del 2022. 
 
• El requisit del tap de tiratge específic per a CAVA de GUARDA SUPERIOR serà 
aplicable a partir de la verema 2021, és a dir a partir del 01 de gener de 2022, 
amb la qual cosa, en relació amb els CAVES de GUARDA SUPERIOR 
procedents de vins de aquesta verema, el tap de tiratge haurà de contenir ja la 
menció específica GS, de conformitat amb el plec de condicions. 
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• El requisit de certificació ecològica del vi base i del cava serà aplicable a partir 
dels CAVAS elaborats amb vins procedents de la verema 2025. 
 
• El requisit de la constància de l'anyada a l'etiqueta per a CAVA de GUARDA 
SUPERIOR RESERVA, serà aplicable a partir de la verema 2021, és a dir, en 
relació amb els CAVAS de GUARDA SUPERIOR RESERVA procedents de vins 
de la verema esmentada. 
 
• El requisit de la criança mínima de 18 mesos per a CAVA RESERVA serà 
d'aplicació obligatòria als vins escumosos procedents de la verema 2021; en 
conseqüència, serà d'aplicació obligatòria als degollaments efectuats a partir del 
01 de juliol de 2023. Només es lliuraran els marxamos per a CAVA de GUARDA 
SUPERIOR RESERVA previstos als apartats 1.1, 1.2 als CAVAS que acreditin 
una criança mínima de 18 mesos. 
 
En relació amb els vins procedents de veremes prèvies a la publicació del plec 
de condicions, no és exigible el compliment retroactiu dels requisits, per al 
lliurament dels marxamos corresponents i per a l'ús de les mencions recollides 
al plec de condicions que siguin aplicables . 

 
 
3.2.- Zonificació: 
 
Els requisits de traçabilitat exigibles s'entenen aplicables a partir de la verema 2021. 
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/les que sol·licita menció. 
 
 
3.3.- Distintiu elaborador integral: 
 
Els requisits de traçabilitat exigibles per a l'ús de la menció de “Elaborador Integral”, 
s'entenen aplicables a partir de la verema 2021, és a dir, en relació amb els CAVAS 
procedents de vins d'aquesta verema, sense perjudici que la traçabilitat acreditada davant 
i per el Consell Regulador, permeti justificar aquest ús en relació amb vins procedents de 
veremes anteriors, fet que serà determinat pel Consell Regulador. 
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4.- Règim transitori. 
 
4.1.- Marxamos transitoris 
 
4.1.1.- Per tal de facilitar o facultar l'adaptació industrial necessària per a la conversió en 
l'ús dels marxamos actuals rodons de diàmetre 20mm, als de format tireta o per ampolles 
de formats especials, als cellers adscrits a la Denominació d'Origen s'estableixen, durant 
un període transitori de dos anys, els següents formats de distintius de control, 
contraetiquetes o marxamos de garantia derivats de la modificació del plec per a la 
segmentació i zonificació de la DOP CAVA, amb forma rodona i diàmetre de 20mm. 
 
A aquest format de marxamo els seran aplicables les mateixes normes de lliurament que 
la resta de marxamos recollits a la present Norma Interna. 
 
Aquest tipus de marxamo estarà a disposició per als cellers durant un període transitori de 
dos anys, és a dir durant els anys 2022 i 2023. A partir del 01 de gener de 2024, aquests 
marxamos deixaran de subministrar-se per part del Consell Regulador de la DOP CAVA , 
quedant únicament com a disponibles els marxamos previstos als apartats 1.1 i 1.2 
precedents. 
 
Se'n permetrà l'ús en períodes posteriors a l'01 de gener de 2024, fins a esgotar 
existències per part dels cellers, i com a màxim fins al 01 de juliol de 2024. 
 
CAVA DE GUARDA: 
 

 
 
Amb Zona: 
 

 
 
 
CAVA DE GUARDA SUPERIOR: 
 
Reserva: 
 

 
 



 

10 
 

Norma Interna 1/2021 DOP CAVA. Versió aprovada pel Ple del Consell Regulador de 03.11.2021 
 

Gran Reserva: 
 

 
 
 
4.1.2.- Durant el període esmentat a l'apartat anterior, és a dir durant el període 
corresponent als anys 2022 i 2023, el Consell Regulador únicament posarà a disposició 
dels cellers i disposarà del format transitori rodó de diàmetre 20mm per al producte 
emparat que els cellers identifiquin com a CAVA de GUARDA sense zona. Els formats 
tireta i per a formats d'ampolla especial de tipus CAVA de GUARDA sense zona estaran 
disponibles per als cellers a partir de l'01 de gener de 2024, sense perjudici del que preveu 
l'apartat 4.1.5. 
 
4.1.3.- S'estableix, durant un període transitori fins al 01.07.2023, el següent distintiu de 
control, contraetiqueta o marxamos de garantia per als CAVA RESERVA procedents de 
veremes prèvies a la verema 2021 que compleixin amb una criança mínima de 15 mesos.  
El seu ús estarà autoritzat fins a esgotar les existències i com a màxim fins al 31.12.2023. 
 
Reserva:  

 
 
4.1.4.- Els marxamos transitoris es col·locaran sobre el cos de l'ampolla, exceptuant-ne la 
base, de manera que es permeti la lectura correcta de la informació continguda en el segell 
per part del consumidor en tot moment. 
 
 
4.1.5.- Durant el període transitori previst als apartats 4.1.1 i 4.1.2, i sense perjudici de la 
potestat reguladora del Consell Regulador, es valorarà el resultat de l'aplicació dels 
marxamos recollits en aquesta Norma, per si cal modificar algun dels aspectes de la 
Norma per millorar les prestacions per als operadors de la Denominació d'Origen. 
 
4.2.- Marxamos actuals 
 
A partir de l'01 de juliol de 2022, el Consell Regulador de la DOP CAVA deixarà de 
subministrar els marxamos actuals, amb l'excepció del que preveu l'apartat 4.1.3. 
 
Sense perjudici del que preveu el punt 4.1.3, s'estableix un període màxim d'un any, des 
de l'01 de gener fins al 31 de desembre de 2022, per continuar usant els que marxamos 
vigents fins a la data d'aprovació de la present norma interna , fins a esgotar les existències 
dels marxamos actuals per part dels cellers. 
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4.3.- Marxamos per a CAVAS de PARATGE QUALIFICAT 
 
Fins a l'aprovació d'un nou disseny i format pels marxamos de CAVES DE PARATGE 
QUALIFICAT, es manté el format actual. 
 
 
5.- Contraprestacions econòmiques a satisfer per l'expedició de contra-etiquetes, 
precintes i marxamos. 
 
Per a l'any 2022, i sense perjudici de qualsevol revisió que pogués fer-se a conseqüència 
de l'aplicació de les noves tipologies de marxamos, s'estableixen les següents 
contraprestacions econòmiques, per als marxamos previstos a la present Norma Interna: 
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Ref. US FORMAT GUARDA SUPERIOR/ZONIFICACIÓ COST FINAL 

1 ACTUAL  
(fins 01.07.2022) 

RODÓ 20mm  
STANDARD 

 
2,5€/MIL – 0,0025€/u. 

2 ACTUAL TRANSITORIO 
(fins 01.07.2023) 

RODÓ 20mm  
RESERVA 

 
2,5€/MIL – 0,0025€/u. 

3 ACTUAL  
(fins 01.07.2022) 

RODÓ 20mm  
GRAN RESERVA 

 
5,0€/MIL – 0,005€/u. 

4 PREFERENT TIRETA  GUARDA AMB ZONA 7,10€/MIL – 0,00710€/u. 

5 PREFERENT TIRETA  GUARDA SUPERIOR RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF) 

7,10€/MIL – 0,00710€/u. 

6 PREFERENT TIRETA  GUARDA SUPERIOR GRAN RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF) 

7,10€/MIL – 0,00710€/u. 

7 AMPOLLES 
ESPECIALS 

RODÓ 30mm   GUARDA AMB ZONA 8,52€/MIL – 0,00852€/u. 

8 AMPOLLES 
ESPECIALS 

RODÓ 30mm   GUARDA SUPERIOR RESERVA  
(AMB I SENSE ZONIF) 

8,52€/MIL – 0,00852€/u 

9 AMPOLLES 
ESPECIALS 

RODÓ 30mm   GUARDA SUPERIOR GRAN RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF) 

8,52€/MIL – 0,00852€/u 

10 TRANSITORI 
(2022-2023) 

RODÓ 20mm    GUARDA SENSE ZONA 3,10€/MIL – 0,00310€/u 

11 TRANSITORI 
(2022-2023) 

RODÓ 20mm     GUARDA AMB ZONA 7,81€/MIL – 0,00781€/u 

12 TRANSITORI 
(2022-2023) 

RODÓ 20mm     GUARDA SUPERIOR RESERVA  
(AMB I SENSE ZONIF) 

7,81€/MIL – 0,00781€/u 

13 TRANSITORI 
(2022-2023) 

RODÓ 20mm     GUARDA SUPERIOR GRAN RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF) 

7,81€/MIL – 0,00781€/u 

14 ELABORADOR 
INTEGRAL 

TIRETA/RODÓ 
ELABORADOR INT. 

GUARDA SENSE ZONA 9,23€/MIL – 0,00923€/u 

15 ELABORADOR 
INTEGRAL 

TIRETA/ RODÓ 
ELABORADOR INT.  

GUARDA AMB ZONA 9,23€/MIL – 0,00923€/u 

16 ELABORADOR 
INTEGRAL 

TIRETA/ RODÓ 
ELABORADOR INT. 

GUARDA SUPERIOR RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF) 

9,23€/MIL – 0,00923€/u 

17 ELABORADOR 
INTEGRAL 

TIRETA/ RODÓ 
ELABORADOR INT.  

GUARDA SUPERIOR GRAN RESERVA 
(AMB I SENSE ZONIF)) 

9,23€/MIL – 0,00997€/u 

18 PARATGE QUALIFICAT ROMBE CAVA DE PARATGE QUALIFICAT 1€/u. 

 


