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53È concurs tastavins   
dO PENEDÈS  

Com en els darrers 53 anys, l’Acadèmia Tastavins del Penedès, amb el suport tècnic
de la DO Penedès, té l’honor de presentar-vos una nova edició del seu concurs de
vins de qualitat, que se celebra anulament. Aquest concurs està obert a tots els vins
embotellats sota la DOPenedès, i seran valorats en tast a cegues per un grup d’experts 
del món del vi, constituït per sommeliers, periodistes, enòlegs i restauradors.

El Concurs Tastavins  DO Penedès, segueix mantenint els objectius amb els que va
reconèixer els millors vins del Penedès de cada any; fomentar l’elaboració de 

Penedès, premiar l’esforç realitzat pels embotelladors, i posicio- 
DO Penedès com una gran regió de vins de qualitat.

OBJECTIUS

Tots els cellers embotelladors que tinguin els seus vins dins la DO Penedès, i tinguin
inscrits els cellers en el Registre de Cellers de Criança de la Denominació d’Origen
Penedès.

Qui hi pot participar
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néixer:
vins de qualitat dins el 
nar la 



imatgES D’EDICIONS ANTERIORS DEL 
CONCURS TASTAVINS DO PENEDÈS  
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Possibilitat de sol·licitar i emprar les medalles adhesives del concurs per etiquetar
els vins guardonats.

MEDALLES ADHESIVES

Presència dels vins guardonats en una campanya de mitjans locals i especialitzats.

CAMPANYA DE MITJANS

Redacció i tramesa de notícies dels guanyadors a mitjans especialitzats, generalistes
i internet en l’ambit local, català, d’Espanya i internacional. 

NOTÍCIES

· Presència dels vins en les activitats de promoció i tastos que l’Acadèmia Tastavins
   del Penedès realitza en poblacions fora del Penedès. 
· Realització d’1 sessió de tast dirigida (a Vilafranca), amb els vins guanyadors de la 
   DO Penedès. 
· El Consell Regulador de la DOPenedès utilitzarà els vins guanyadors en els actes
   oficials i de promoció. 

RELACIONS PÚBLIQUES

CONTRAPARTIDES PELS GUANYADORS:
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· Realització de 2 sessions de tast dirigides, amb els vins guanyadors, a l’Espai
 Penedès de Barcelona.



1.- Per prendre part en aquest Concurs Tastavins de Vins de la DO Penedès és imprescindible tenir el
celler inscrit en el Registre de Cellers de Embotelladors i/o Criança de la Denominació d’Origen Penedès.
El vi ha de correspondre a un tipus i marca comercial, i estar prèviament qualificat pel Consell
Regulador.

2.- Atenent els tipus de vi, dins el concurs s’estableixen els següents grups:

A- Vins blancs
B- Vins blancs de criança
C- Vins rosats
D- Vins negres
E- Vins negres de criança
G- Vins escumosos
H- Vins monovarietats de xarel·lo

BASES
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En el grup A hi poden prendre part els vins blancs sense criança ni fermentació en envàs de fusta. 
Verema 2017 i 2018. 

En el grup B hi poden prendre part els vins blancs que han tingut un procés d’envelliment o han fet la 
fermentació en envàs de fusta de la collita 2018 o anteriors, indicant el temps de vi en fusta.

En el grup C hi poden prendre part els vins rosats. Verema 2017 o 2018.

En el grup D hi poden prendre part els vins negres sense criança ni fermentació en envàs de fusta.  
Verema 2018 o anteriors.

En el grup E hi poden prendre part els vins negres procedents de la collita 2017 o anteriors que han passat 
un temps de criança o envelliment d’acord amb la legislació vigent, indicant el temps en fusta. 

En el grup G hi poden prendre part tots els vins escumosos elaborats segons el reglament de la DO
Penedès.

En el grup H hi poden prendre part els vins monovarietals de xarel·lo de collites 2018 o anteriors.

3.- Tots els cellers interessats en prendre part en el Concurs podran presentar un màxim de 3 mostres
a cada un dels grups.

4.- No podran concursar les mateixes anyades dels vins que hagin estat premiats en altres edicions. 

5.- La quantitat mínima disponible de vi presentat al Concurs serà de 1.000 ampolles de 0,75 l. Aquesta
condició serà comprovada pel Consell Regulador. 
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6.- Cada mostra constarà de quatre ampolles de 0,75 litres etiquetades o sense etiquetar.

7.- Cada mostra (conjunt de 4 ampolles) anirà acompanyada d’un sobre en blanc tancat. En l’exterior 
d’aquest sobre cal indicar el nom del celler, de la mostra presentada i del grup. Dins el sobre hi anirà tota 
la informació de l’empresa i del vi. Cada ampolla ha de portar una etiqueta amb el nom del celler de la 
mostra i del grup en que participa, o la seva etiqueta comercial.

8.- Les mostres es lliuraran a les oficines de la Denominació d’Origen Penedès de Vilafranca del Penedès 
(Plaça Àgora, s/n - baixos) fins el dia 12 d’abril de 2019. En el moment del lliurament caldrà donar tota la 
informació respecte de les mostres presentades i de l’empresa i marques de vins que es presentin. 

9.- De les quatre ampolles de què consta cada mostra, una es destinarà a anàlisi i les altres tres, a 
degustació i a classificació del Jurat de Tast. 

10.- El Jurat de classificació de les mostres serà nomenat per la Denominació d’Origen i l’Acadèmia 
Tastavins del Penedès, i constarà de persones expertes i coneixedores dels vins del Penedès. (Enòlegs, 
Someliers, Restauradors, etc.) 

11.- El Jurat farà la classificació tenint de referència únicament el número que figura a l’ampolla i seguint 
les normes de tast establertes per la Denominació d’Origen i l’Acadèmia Tastavins del Penedès. 

12.- El lliurament de guardons del Concurs es durà a terme el divendres 17 de maig de 2019. 

13.- El Jurat podrà atorgar màxim 5 premis per categoria: 1 medalla d’or, 1 medalla d’argent i 3 medalles
de bronze, segons la puntuació obtinguda.  

14.- Per obtenir medalla, caldrà arribar a la puntuació mínima definida per cada tipus de medalla, podent 
quedar desert algun premi si no s’arriba a aquesta puntuació. 

15.- La presentació de mostres al concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

16.- Els guanyadors podran exhibir a les etiquetes la menció atorgada d’acord amb el Reglament (CE) 
753/2002. El model d’anagrama serà lliurat per l’Acadèmia Tastavins del Penedès, i com a màxim 
coincidirà amb el nombre d’ampolles indicades pel celler en la inscripció. 

17.- El Consell regulador DO Penedès i l’Acadèmia Tastavins es reserven el dret de modificar qualsevol 
deles condicions exposades anteriorment. 



18.- El Consell utilitzarà els vins premiats en actes oficials i per la promoció dels vins de la Denominació 
d’Origen en les seves activitats promocionals, i es reserva el dret de comprar-ne per a les sessions de tast
de promoció, al 50% del preu de venda al celler. 

19.- L’Acadèmia Tastavins del Penedès programarà dins el seu calendari de tastos, sessions exclusives pels
guanyadors del concurs obertes als membres de l’entitat i al públic en general.

20.- Els departaments de comunicació de l’Acadèmia Tastavins del Penedès i del Consell Regulador de la
DO Penedès difondran entre els mitjans de comunicació i a través dels seus propis mitjans el resultat del
concurs. 

21.- Els vins premiats hauran de lliurar 2 caixes de 6 ampolles per poder fer les accions de promoció a 
l’Acadèmia Tastavins del Penedès. 

22.- Qualsevol cas no previst en les normes anteriors serà resolt per la Denominació d’Origen i l’Acadèmia
Tastavins del Penedès, sense que els concursants tinguin dret a apel·lació. 

Vilafranca del Penedès, febrer de 2019. 

7



Les categories que s’han establert per aquest 53è Concurs Tastavins DO Penedès són  
les següents:

Recepció de mostres fins el 12 d’abril de 2019 (veure com s’han de lliurar a les bases).

El cost de participació serà de 80€ (+21% iva) per a cada una de les mostres presentades.
Els pagaments s’han de fer efectius al número de compte de l’Acadèmia Tastavins del 
Penedès:

El justificant de pagament s’ha de presentar juntament amb les mostres. 
Per la resta de condicions i requisits de presentació de les mostres, consultar les bases. 

ES31 0081 0046 1100 01725283 (Banc Sabadell) 

Lliurament de premis: divendres 17 de maig de 2019.

Blanc: 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)
Blanc Barrica:
Rosat:
Negre:
Negre Criança:  
Xarel·lo:
Clàssic Penedès:

DO Penedès
Pl. Àgora, s/n, baixos
08720-Vilafranca del Penedès

CATEGORIES DEL CONCURS I RECONEIXEMENTS

terminis del concurs

Condicions de participació
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 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)
 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)
 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)

 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)
 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)

 5 millors vins (or, plata, 3 bronze)



Cal omplir una fitxa per a cada una de les referències presentades. Aquestes fitxes s’han de posar 
de manera individual dintre d’un sobre tancat, que ha d’estar identificat amb el nom del celler i 
del vi presentat. 
Adreça de lliurament de les mostres: DO Penedès, Pl. Àgora, s/n. Baixos (08720-Vilafranca del Penedès)

Cal trametre aquest formulari complimentat i signat per mail a: administracio@tastavinspenedes.cat

Dades de contacte de la organització: Núria Catà. Tel: 93 890 35 81 / administracio@tastavinspenedes.cat

Nom del celler............................................................................................................................................

Marca..........................................................................................................................................................

Varietats......................................................................................................................................................

Categoria                  A          B          C          D          E          G         H

Temps de pas per fusta..........................     Anyada........................    Número d’ampolles......................

CATEGORIES DEL CONCURS I RECONEIXEMENTS

53È concurs tastavins do penedès

número de mostra..................................................

Suport tècnic:Organitza:

Nom del celler............................................................................................................................................

Marca..........................................................................................................................................................

Varietats......................................................................................................................................................

Categoria                  A          B          C          D          E          G         H

Temps de pas per fusta.........................     Anyada........................    Número d’ampolles.......................

número de mostra..................................................

Nom del celler............................................................................................................................................

Marca..........................................................................................................................................................

Varietats......................................................................................................................................................

Categoria                  A          B          C          D          E          G         H

Temps de pas per fusta.........................     Anyada........................    Número d’ampolles.......................

número de mostra..................................................

Suport tècnic:Organitza:

Suport tècnic:Organitza:

Suport tècnic:Organitza:

 53È concurs tastavins do penedès

53È concurs tastavins do penedès

53È concurs tastavins do penedès


