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1.2 Consell Regulador i Denominació d’Origen  



1.2 Consell Regulador i Denominació d’Origen  

Denominació d'Origen Any de creació del CR Número de Municipis   Comarques que afecta

Alella 1932 - 1954 18 2

Conca de Barberà 1989 14 1

Costers del Segre 1988 47 7

Empordà 1972 55 2

Montsant 2002 17 2

Penedès 1932 - 1960 62 6

Pla de Bages 1997 27 1

Priorat 1932 - 1954 9 1

Tarragona 1932 - 1976 76 4

Terra alta 1972 12 1

* Dades del 2009

Denominació d'Origen Producció (Hl any 2010) Nombre d'elaboradors (2010) Nombre de viticultors (2010) Superfície inscrita (2010)

Alella 3810 8 362 1826

Conca de Barberà 6787 24 1100 *5300

Costers del Segre 53127 37 633 4696

Empordà 31222 48 362 *1826

Montsant 27760 56 929 1840

Penedès 168576 188 3787 24248

Pla de Bages 7569 10 90 *450

Priorat 6568 92 618 1888

Tarragona 33504 58 2067 6598

Terra alta 99940 45 1663 6290

* Dades del 2009

Elaboració pròpia: Consultant els estatuts actuals de cada D.O i l’aprovació del Consell Regulador del Ministeri  

Elaboració pròpia amb dades de l’INCAVI penjades al portal de la Generalitat de Catalunya.   



2. Plantejament d’objectius:  
VALOR DEL SÒL AGRARI: (V.CABALLER) 

 

1 Els mètodes sintètics: L’objecte d’estudi dels 
mètodes sintètics és l’estimació del valor de mercat.   

Aquest mètode segurament és dels més antics, ja 

que es basa en la comparació de finques. Es tracta 

de calcular el valor més provable de mercat Medici 

(1977) tabulats segons el tipus de finca dins una regió 
determinada Ferriere (1966). Aquest mètode té 

moltes variants, entre les quals podem trobar la de 

correcció, Serpieri (1937) que parteix d’un valor 

anomenat preu normal que es va estudiant en funció 
de les característiques que l’influeixen.  

 

2 El mètode Beta o de les dues distribucions Ballestero 

(1973): També treballa sobre el valor de mercat però 

no exigeix un estudi de tants casos concrets. Aquest 
es basa en l’anàlisi estadístic de dues funcions de 

distribució, una que és el preu de mercat i l’altre que 

pot ser la variable més significativa que influeix a 

aquest valor, per exemple la productivitat.  

 

 

3 Els mètodes analítics: Per últim trobem els mètodes 

analítics Torrejon (1897), Sànchez Gabarret (1915), 

Salazar (1922), Murray (1969), que calculen el valor 
del sòl a partir de la renda que se n’extreu o que se’n 

podria extreure, tenint en compte una taxa de 

rendibilitat determinada.  



3. Hipòtesi: L’impacte de la D.O 

sobre el valor del sòl només és 

representatiu a la comarca del 

Priorat.   

L’impacte de la Denominació d’Origen sobre el 

preu del vi i del raïm és molt elevat a la 

comarca del Priorat. A la resta de comarques té 

un impacte relatiu. Així doncs podem apuntar 

que l’impacte sobre el sòl només s’apreciarà en 

la D.O Montsant i en la D.O Priorat. A més, la D.O 
Priorat té totes les parcel·les vitícoles inscrites als 

estatuts, fet que afavoreix al monopoli del sòl i a 

la tendència a l’alça dels preus.  

 

Pel què fa a la resta de D.O, sembla que 

l’impacte sobre el valor del sòl no hagi de ser 

tan evident ja que no han aconseguit un 

augment de preus tan significatiu. De totes 
maneres, tampoc sembla ser que pugui arribar 

a tenir un impacte negatiu ja que a als estudis 

de preus hedònics aplicats sobre el vi, Morilla y 

Martínez (2000) a l’Estat Espanyol els negatius 

que surten són molt poc representatius i Perza 

(2010) a Catalunya no li apareixen negatius.  

Font: El preu del raïm de vinificació a Catalunya (2010) en Cooperatives. Observatori de la 

Vinya i el Vi de Catalunya 

Font: El preu del raïm de vinificació a Catalunya (2010) en empreses privades Observatori de la 

Vinya i el Vi de Catalunya 



4. Objectius:  

•Arribar a trobar fins a quin punt la Denominació d’Origen té un impacte sobre el valor del raïm 

com a aproximació del preu del sòl.  

 

 

 

•Entendre fins a quin punt la creació d’una marca que busqui monopolitzar el sector del vi de 

manera territorial té afectes o no sobre l’increment de preus en el raïm.  

 

 

 

•Conèixer quines són les propietats, variables i realitats específiques de cada Denominació 
d’Origen.  

 



5. Marc teòric: Les D.O com a monopoli que marca el preu del vi. 

•El concepte de monopoli Smith (1776), Ricardo (1817), Marx (1866), Shupeter (1954). Defensen que el monopoli 
sorgeix quan hi ha una situació d’avantatge respecte a un productor (monopolista). El monopoli pot venir donat 

per lleis o per una situació de fallida de mercat. 

 

 

•Aquesta situació s’afavoreix quan ens referim al món agrari ja que els propietaris agraris ja parteixen d’una 

situació d’avantatge deguda al monopoli de la propietat privada de la terra Marx (1866).  

A Catalunya aquest concepte és molt actual ja que tenim uns terratinents amb unes extensions de terreny molt 

grans, fet que permet tenir una enorme capacitat monopolística.  

 
 

•Pel què fa les Denominacions d’Origen és evident que des del seu origen ja tenen un objectiu clar que consisteix 

en crear una situació d’avantatge a través de lleis que regulen el mercat i que són les encarregades de donar el 

segell certificador. El Marquès de Pompal, primer ministre de Josep I de Portugal va ser el primer de crear un consell 
regulador i una Denominació d’Origen per marcar el preu del vi de Porto el 1756.  

 



6. Estat de l’art: Els models de preus hedònics aplicats al vi.  

S’han analitzat els següents estudis de preus hedònics per determinar les diferents variables 

que influencien sobre el preu del vi i del raïm:  

 

•Oczkowski (Austràlia 1993): Funció de preus hedònics pel vi “premium” Australià: Algunes 

D.O sumen i altres resten. Les vinyes i els productors més petits obtenen millors preus.  

 
•Combris (França 2000): Funció de preus hedònics pel vi de la borgonya francesa: El tipus de 

vi i l’anyada són les variables més influents.  

 

•Morilla i Martinez (Espanya 2000): Funció de preus hedònics pel vi de qualitat espanyol: Les 

variables que influeixen més positivament són la qualitat, la varietat del raïm i la 
Denominació d’Origen.  

 

•Muñiz, Muñoz i Labajos (Espanya 2002): Estudi sobre el comportament del consumidor a 

Espanya: El consumidor és molt receptiu a adquirir vins nous, i quan ho fa la D.O i el tipus de 

vi són les variables més importants.  

 

•Melo, Buzeta i Marshal (Xile 2004): Estudi de preus hedònics amb variable semi logarítmica: 

Influència negativa dels envasos de cartró i bric.  

 
•Troncoso i Medardo (Xile 2006): Funció de preus hedònics pel mercat del vi xilè d’Estats 

Units. La D.O i la varietat juguen un paper important.  

 

•Rodríguez i Castillo (Castella i la Manxa 2009): Estudi de preus hedònics on tenen en 
compte la D.O, la qualitat, la varietat, el temps de fermentació i la dimensió del productor: 

La variable més destacable és la D.O. La varietat influeix, però no totes de la mateixa 

manera. Relació directe entre la puntuació i el preu final.  

 

•Perza (Catalunya 2010): Estudi de preus hedònics aplicat al vi català. D.O sempre influencia 

positivament però només supera el 50% d’impacte la D.O. Priorat 

 

 

 

 



6. Estat de l’art: Els models de preus hedònics aplicats al vi.  

 
 

Classificació i tipus de variables aplicades als models hedònics aplicats al vi:  
 

 
VARIABLES OBJECTIVES:  

 

VARIABLES SUBJECTIVES  O 

SENSORIALS: 

 Indicació Geogràfica o la Denominació d’Origen 

 

 La varietat del raïm  

 

 El temps de fermentació 

 

 La mida del productor 

 

 Any de collita 

 

 La producció ecològica 

 

  

 La qualitat general  

 

  
 El potencial de guarda* 

                 El ootencial de guarda*: Només apareix en l’estudi de Oczkowski (1993) com a substitut del temps de fermentació.  



6. Estat de l’art: Altres variables a tenir en compte per analitzar el preu del raïm:  

 
 

 
 

VARIABLES REFERENTS AL TREBALL DE LA TERRA:  

 

 Nivell de maquinització del  la vinya i el viticultor: Si es 

planta el raïm “en espatlla” o no, si el terreny permet 

una verema amb tractor o no, etc.  

 

  

 Fertilitzants i tractaments: Sobretot s’han de tenir en 

compte els anys que hi ha una mala anyada. 



7. Metodologia: 

 
 

 
 

  

Es durà a terme un estudi de preus hedònics que tingui en compte totes les variables que s’han citat en 
l’estat de l’art:  

 

Ph = fh(Sh,Nh,Xh... )  
 

Per ponderar les variables es tindrà en compte els estudis anteriors i altres factors que s’estan estudiant. Per 

tal de tenir més casos d’estudi en cada denominació d’origen es repetirà la variable analitzant 4 anys per 

cada denominació d’origen. De tal manera que obtindrem una taula com la següent:  

 

 
 

 

 



7. Metodologia: 

Ponderació de variables:  

 

La varietat del raïm: A través dels preus mitjans de cada varietat (Observatori de la Vinya i el Vi) i la varietat més 

plantada en proporció a la D.O.  

 

El temps de fermentació: Es quantificaran els vins de cada denominació en funció de la quantitat de cellers. 

(S’ha de consultar a l’INCAVI si hi ha alguna taula que ens informi de la quantitat de vi de taula, vi criança, 

vi reserva i vi gran reserva que es generen per D.O.  

 

La mida del productor: Es farà un càlcul de d’elaboradors per hectàrea tenint en compte les dades de l’INCAVI  

 

Any de collita: Es valorarà en funció de l’anyada que surt a la Guia de Vins de Catalunya. També s’haurà de 

ponderà tenint en compte que va molt relacionat amb el cost de cultivar la terra de cada any i per tant 

no serà tan directe. En el cas que proposem s’estudiaran 4 anys. 
 

Maquinització de la vinya: Les maquinització de la vinya es pot dur a terme sense problemes quan tinguem un 

pendent inferior al 25%. S’analitzarà la realitat de cada comarca, també tenint en compte el número de 

viticultors.  
 

 

 

 



8. Índex proposat: 
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