
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 2/2022 
 
 

RECONEIXEMENT D’APTITUD COM A ELABORADOR DE VI BASE AMB DESTÍ GUARDA SUPERIOR 
 

 
El plec de condicions, en el seu apartat 8.b.iii estableix la necessitat, per part dels cellers que desitgin 
elaborar vi base amb destí GUARDA SUPERIOR, per a l’elaboració de CAVES RESERVA, GRAN RESERVA i 
de PARATGE QUALIFICAT a partir de la verema 2022, de dur a terme una traçabilitat per separat de 
l’entrada del raïm, el premsat, l’elaboració, l’emmagatzematge i la comercialització, de la resta de raïm, 
mostos i vins base amb destí CAVA de GUARDA. 
 

Apartat 8.b.iii 
 
Asimismo, las uvas destinadas a la elaboración de vino con las menciones “Reserva” y “Gran Reserva” 
deberán entregarse, recepcionarse y prensarse, por la bodega, de forma separada del resto de uvas, al 
igual que deberá hacerse también de forma separada en relación con las uvas destinadas a la elaboración 
de Cava de “Paraje Calificado”. El incumplimiento o no acreditación del cumplimiento del presente 
requisito por parte de los viticultores y las bodegas receptoras comportará la pérdida de los respectivos 
mencionados destinos.  
 
Los mostos y vinos base aptos para destino “Reserva” y “Gran Reserva” deberán elaborarse, calificarse, 
almacenarse y comercializarse, si es el caso, por separado. De igual forma, los mostos y vinos base aptos 
para destino Cava de “Paraje Calificado” deberán también elaborarse, calificarse, almacenarse y 
comercializarse por separado. El incumplimiento o no acreditación del cumplimiento del presente requisito 
por parte de las bodegas comportará la pérdida de la aptitud para los mencionados destinos. 

 
A fi i efecte de poder acreditar la traçabilitat per separat dels raïms, mostos i vins base amb destí 
GUARDA SUPERIOR, i dur a terme l’adequat control de l’aptitud i posterior qualificació dels vins base de 
GUARDA SUPERIOR, els cellers que desitgin elaborar vi base amb aquesta aptitud són els responsables 
d’informar, declarar i registrar la traçabilitat per separat davant del Consell Regulador, i per això, hauran 
de presentar una sol·licitud de reconeixement com a elaborador de Vi Base amb aptitud de GUARDA 
SUPERIOR. 
 
Mitjançant aquest formulari, el celler informa dels mitjans posats a disposició per garantir que la 
recepció, pesada, vinificació i elaboració dels raïms, mostos i vins base de GUARDA SUPERIOR es durà a 
terme de forma separada de la resta de raïms, mostos i vins base. 
 
La presentació d’aquest formulari-sol·licitud és necessària per a l’entrada de raïm amb aptitud de 
GUARDA SUPERIOR, i per a l’elaboració de most i Vi Base de GUARDA SUPERIOR. 
 
Es posa a disposició dels cellers el model de formulari-sol·licitud de reconeixement com a elaborador de 
Vi Base amb aptitud de GUARDA SUPERIOR. 
 
Aquest formulari pot ser descarregat 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, 18 de maig de 2022. 


