NORMA QUE REGEIX LA ELABORACIÓ DE VINS DE SUBZONA
Elaboració de vins de cada subzona.
●

De forma general es defineixen les varietats pròpies com les següents : Macabeu,
Xarel·lo, Parellada, Malvasia de Sitges, Moscatell de gra petit, Subirat Parent, Garnatxa
Blanca i ull de llebre, Garnatxa negre, Samsó, Monastrell, Sumoi Negre.

●

Les Varietats PROPIES podran constar en l’etiquetat principal tal i com preveu la
normativa europea, estatal i Catalana. La resta de varietats considerades NO PRÒPIES
només podran ser mencionades en la contraetiqueta en l’apartat del relat sobre el
tipus de vi i mai com a menció obligatòria. La mida de les lletres per mencionar les
varietats no pròpies no podrà ser més gran ni més destacada de les lletres del text on
es mencionin.

●

De forma general en els cellers inscrits hi podran coexistir els vins de la DO Penedès
amb vins que es puguin elaborar de diferents subzones, sempre i quan es faci de
forma separada i es pugui comprovar la seva traçabilitat.

●

Per a l’elaboració de vi d'una subzona concreta, caldrà que el raïm provingui el 100 %
de vinyes inscrites al Consell Regulador de la DO Penedès al registre de viticultors, i
que la vinya estigui dins de la subzona definida pel mapa de subzones aprovat i que
consta adjunt al Plec de Condicions i compleixi els seus requisits de rendiments i
varietats permeses.

●

L'elaboració es podrà fer en qualsevol celler inscrit al registre de cellers del Consell
Regulador de la DO Penedès, sempre i quan es porti separadament i amb els
pertinents controls establerts i mantenint en tot moment la traçabilitat. Caldrà que
aquests vins siguin qualificats com a vins de la subzona concreta per part del Consell
Regulador de la DO Penedès i certificat pel CIC o entitat acreditada.
Els vins que tinguin la qualificació de vins de la DO Penedès de la subzona
especificada, hauran de portar la menció referida a la subzona, just a sota de la
menció "PENEDÈS, Denominació d'Origen" o la menció “PENEDÈS” , sempre amb
mides inferiors a Penedès. PENEDÈS entre 3 i 7 mm
Denominació d’Origen inferior a Penedès i màxim 1 mm
SUBZONA entre 3 i 7 mm, sempre inferior a PENEDÈS.
Sempre donant compliment a l’apartat 8.6 d’etiquetat del Plec de condicions.
La menció de la subzona mai podrà anar separada de la menció Penedès.

●

El vins que s’elaborin a l’empara d’una subzona de la D.O. Penedès seràn vins
procedents de vinyes ecològiques i es faran sota els paràmetres de la màxima
sostenibilitat ambiental.
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