
 
Aquest document és propietat del CCPAE. Queda prohibida la seva reproducció.  Pàgina 1 de 2 

 

 

 

 
 

 

Comunicació als elaboradors de vi i cava 

Circular Tècnica · Normativa d’elaboració de vi i cava 

 
Gener 2016 
 

Substàncies permeses en l’elaboració de vi i cava ecològics 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) informa als operadors 
elaboradors de vi i cava inscrits al seu registre que la normativa europea de producció agrària 
ecològica estableix les pràctiques enològiques autoritzades per a l’elaboració de vins i derivats, 
que són les que figuren a l’Annex VIII BIS del Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de 
setembre de 2008, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 
del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció 
ecològica, el seu etiquetatge i el seu control. 
 
L’Annex esmentat és una extracció de l’Annex I del Reglament (CE) 606/2009, de 10 de juliol, que 
fixa determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell pel que fa a 
les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables. La 
Comissió Europea, per determinar les pràctiques enològiques permeses en agricultura ecològica, 
va tenir present aquest Annex I del Reglament 606/2009, on estan numerades totes les pràctiques.  
 
A l’Annex VIII BIS del Reglament (CE) 889/2008 s’ha mantingut la numeració de les pràctiques 
permeses en agricultura ecològica per a l’elaboració de vins i derivats, de conformitat amb l’Annex 
I del Reglament 606/2009. 
 
Qualsevol modificació del Reglament (CE) 606/2009, tal i com s’estableix al punt 5 de l’article 29 
quinquies del Reglament (CE) 834/2007, només podrà aplicar-se en producció agrària ecològica si 
s’aprova a través d’una modificació del  Reglament (CE) 889/2008. 
 
Com a exemple, en data 3 de desembre de 2013 es va modificar el Reglament (CE) 606/2009 (a 
través del Reglament d’execució (UE) 1251/2013 de la Comissió). Un dels canvis que es van 
produir va ser la inclusió de l’autolisat de llevat a la fila número 6 de la taula de l’Annex I. 
L’addició d’aquest tipus de llevat en l’elaboració de vins i derivats no està autoritzada en 
agricultura ecològica, tot i que el Reglament (CE) 606/2009 ho permeti, ja que a data d’avui no 
s’ha aprovat cap modificació del l’Annex VIII BIS del Reglament 889/2008. 
 
Abans de la modificació esmentada de l’any 2013, els llevats permesos en l’elaboració de vins i 
derivats ecològics eren i són els contemplats al punt 5 (llevat sec), 15 (parets cel·lulars de 
llevat) i 21 (lies fresques que continguin llevats de vinificacions recents) de l’Annex I del 
Reglament 606/2009, recopilats amb aquesta numeració a l’Annex VIII BIS del Reglament (CE) 
889/2008. 
 
El canvi en el Reglament (CE) 606/2009 va implicar l’addició dels llevats autolisats, al punt 6 de 
l’Annex I, i l’addició de llevats inactius al punt 51 de l’esmentat reglament. Aquests dos llevats 
només es poden emprar en agricultura convencional, per a facilitar el desenvolupament dels 
llevats (activadors de la fermentació), però no en agricultura ecològica, atès que, tal i com 
s’especifica a l’Annex VIII BIS del Reglament (CE) 889/2008, com a activadors de la fermentació 
(punt 6) únicament es poden utilitzar el fosfat de diamoni i el diclorhidrat de tiamina, i el punt 51 no 
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figura a l’Annex VIII Bis del Reglament (CE) 889/2008. 
 
Atentament, 
 
 
 
Barcelona, 15 de gener de 2016 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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