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2.1 Catalunya, un país de vins. 

D.O Catalunya 

D.O Cava 



2.2 Els Consells Reguladors i les Denominacions 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.   
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2.3 El cas particular de la D.O.Q Priorat 
Reportatge “El Renaixement del Priorat”, portada del Periòdico de Catalunya. 10 

d’Agost del 2014 

Artícle de El 

Periódico, 19 de 

Juny del 2014. 

Gràfic del cens 

històric registrat a 

la comarca del 

Priorat 

Font: Innovació en 

indústries 
tradicionals: La 

(r)evolució 

vitivinícola del 

Priorat com a cas 

d’èxit. Miquel 

Ángel Bové i Sans. 

(2013) 



2.3 El cas particular de la D.O.Q Priorat 

Màximes puntuacions de l Wine Advocate 2014 a les DO Catalanes (20 de 30 

són de la D.0.Q Priorat). Font: Vadevi.cat 

Norícies publicades a la D.O.Q Priorat amb la valoració de les puntuacions 

del 2014 referents a The Wine Advocate i la Guia de Vins de Catalunya . 



3.HIPÒTESI 

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 

La hipòtesi més probable és que la D.O.Q hagi 

aconseguit crear un submercat i que pertanyi 

a "una altre lliga". Un submercat que molt 

possiblement no s'aconsegueixi tan amb 

característiques del propi raïm i el vi que es 
cultiva si no amb la creació d'una marca que 

obtingui reconeixements internacionals. 

Especialment perquè a cap d’elles, 

exceptuant el Montsant, hi ha un monocultiu 

tan evident com al Priorat i es tendeix a 

diversificar més la producció agrícola.  

 

Pel què fa a les altres Denominacions 

d’Origen, apugen el preu del raïm com a un 
producte més de qualitat, però no arriben a 

uns nivells prou elevats com per monopolitzar 

tot el cultiu de la mateixa manera que ho fa 

el Priorat. Això fa pensar que l’impacte sobre 

el sòl tampoc ha de ser important.  

 

Per altre banda, també és possible que la 

varietat jugui un paper important, ja que les 

D.O amb més percentatge de varietat blanca 
tendeixen a ser més baixes.  



• L’objectiu principal d’aquest treball serà fer un anàlisi empíric que demostri fins a quin punt és influenciable 

la Denominació d’Origen sobre el preu final del raïm. Entenent que aquest preu és el què pot determinar 

després el preu del sòl (veure el punt de marc teòric). 

 

 

  

• També serà interessant parar atenció a quines són les diferents variables que també juguen un paper 

important en la determinació final del preu del raïm. Hi ha molts factors i variables que tenen a veure amb 
altres elements com la orografia, la qualificació dels enòlegs, l'anyada, la mida del productor o la varietat 

de raïm que es planta.  

Caldrà doncs, veure quina d'aquestes variables també arriba a marcar el preu final i destriar també les 

quines no siguin significatives.  

 
 

  

• Per acabar, també és important analitzar bé la posició del Priorat, per veure en quin punt es troba i 

determinar si realment la D.O.Q converteix en Priorat en una denominació que està dins d'un altre 

submercat amb uns preus molt més elevats.  

 
 

4.OBJECTIUS 



5.MARC TEÒRIC 

5.1 La Formació teòrica del valor del sòl agrícola 

5.2 Les D.O com a Monopoli regulador dels preus del raïm 

 



VALOR DEL SÒL AGRÍCOLA: (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.  

5.1 La Formació teòrica del valor del sòl agrícola 

 



•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.  

 

5.2 Les D.O com a Monopoli regulador dels preus del raïm 

 



7.1 Anàlisi de les variables dels estudis per a preus hedònics aplicats al vi 

 

7.2 Altres variables a considerar pel preu del raïm 

 

 

 

 

 

6.ESTAT DE L’ART 



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 

 
 

 

 

7.1 Anàlisi de les variables dels estudis per a 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 potencial de guarda*: Només apareix en l’estudi de Oczkowski (1993) com a substitut del temps de fermentació.  

7.1 Anàlisi de les variables dels estudis per a preus hedònics aplicats al vi 

 

 

 

 



 
 

 
 

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. 

7.2 Altres variables a considerar pel preu del raïm 

 

 

 

 

 

Ceps en terreny pla, plantats en espatlla i preparats per verema i poda maquinitzada Ceps en terreny de terrasses de pedra seca. Verema i poda manual.  



 
 

 

 

  

7.METODOLOGIA  

7.1 Elecció i ponderació de variables:  

 

7.2 Elaboració de la taula de dades:  

 

7.3 Mètode:  

 

 

 

 



7.1 Elecció i ponderació de variables:   
 

  

 
Es durà a terme un estudi de preus hedònics amb la següent fòrmula, on Ph (Preu del raïm) serà la variable 

dependent, i les característiques  que detallarem a continuació seran les variables independents a explicar.  

 

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

  
 

 

 

 

 
 

D.O (Blanc/Negre) i any Preu del raïm (Ph) Variable 1 (Sh) Variable 2 (Nh) Variable 3 (Xh) 

Alella B - 2009         

  B - 2010         

  B - 2011         

  B - 2012         

  N - 2009         

  N - 2010         

  N - 2011         

  N - 2012         

Conca de Barberà B - 2009         

  B - 2010         

  B - 2011         

  B - 2012         

  N - 2009         

  N - 2010         

  N - 2011         

  N - 2012         

Costers del Segre B - 2009         

  B - 2010         

  B - 2011         

  B - 2012         

  N - 2009         

  N - 2010         

  N - 2011         

  N - 2012         

  

A continuació, es dona detall de com s’ha fet l’elecció i la ponderació de cada una de les variables 



7.1 Elecció i ponderació de variables:   
 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

La variable dependent:  

 

El preu del raïm per a vinificació(Ph) Butlletins anuals de l’INCAVI (2009,2010,2011 i 2012)  €/Kg 

 
 

 

 

Variables indepedents:  

 
Qualificació mitjana del vi  Guia de Vins de Catalunya (2009,2010,2011 i 2012) Puntuació de 0 a 10 

 

Qualificació de l’anyada  Valoració oficial del consell Regulador de cada D.O Puntuació de 0 a 5 

 

Orografia o pendent del Terreny Mitjana ponderada obtinguda a partir del percentatge    % 
   de superfície comarcal menor al 20% (gencat) 

 

Mida del Productor    Hl/elaborador  (només fet amb dades del 2010)  Hl/nº elaboradors

  

Varietat1    Informes de l’INCAVI, Estudi estadístic de la varietat % de cada varietat 

 

Any   Variable any introduïda en funció de cada mostra          Dummy  

 

Denominació d’Origen   Variable D.O introduïda en funció de cada mostra          Dummy 

 
Vinya ecològica2 

 

 

 

 
 
1 .  La variable varietat s’ha tingut en compta de diverses maneres que s’expliquen a continuació 
2 .  La variable vinya ecològic no s’ha introduït per manca d’informació 

 

 
 

 

 

 



7.1 Elecció i ponderació de variables:  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

La variable varietat com a multivariable:  

 

 
 

 

 

 

 



7.1 Elecció i ponderació de variables:  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

La variable varietat com a multivariable:  

 

 
 

 

 

 

 



7.2  Elaboració de la taula de dades:  

 

  

 

  



7.3 Mètode:  

 

 Un cop tenim la taula de dades analitzarem amb l'ajuda de l'Excel i el SPSS la dispersió o relació gràfica 

de cada variable amb el preu del raïm, que serà la variable dependent. D'aquí en sortiran tots els gràfics que tenim al 

primer apartat de resultats i ja tindrem una primera impressió que ens donarà la línia de tendència. Aquí també 

intuirem si hi ha una relació negativa o positiva entre el preu i la variable a estudiar.  

 

 

 Fet això, analitzarem també el coeficient de correlació de Pearson que hi ha entre la variable 

dependent i cada una de les variables independents. Això ens ajudarà bastant a tenir una idea de quin és la variable 

més influent en el preu final.  

 

 Per acabar farem la regressió múltiple que ens permetrà trobar el R2 i comparar models amb diferents 

número de variables explicatives, estudiar els seus coeficients, extreure la significància estadística de cada variable 

explicativa, veure quins són els casos que s'allunyen de la generalitat per extreure si realment el Priorat està en un 

submercat tal i com sembla a priori. També podrem comprovar els coeficients Beta, que ens informaran de els 

"cèntims" teòrics que fa augmentar o disminuir cada variable i especialment cada D.O.  

  

 

  



 

  

 

 
 

8.RESULTATS  

8.1.Dispersió o representació gràfica 

 

8.2. Correlació de Pearson 

 

8.3. Regressió múltiple  
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8.2. Correlació de Pearson 

Anàlisi dut a terme extreient tots els casos de la D.O.Q Priorat 
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8.CONCLUSIONS  

•  Podem afirmar doncs, que la D.O.Q Priorat forma part d'un submercat diferent, una lliga reservada per vins reconeguts 
internacionalment amb preus de venta del raïm que tenen poc a veure amb la majoria de vins que es produeixen a les altres 

Denominacions.  

 

•  En el primer anàlisi corríem el risc que algunes de les variables del “segell” Priorat ens donessin una falsa representativitat. Això 

és el què succeeix amb la variable Mida del Productor. El Priorat és una zona amb molt baixa producció i pocs elaboradors. 

Això feia que tot l’anàlisi es veiés contaminat. Però un cop fets la resta d’anàlisis veiem que la mida del productor no és tan 
transcendent com semblava. No necessàriament tenen preus de raïm més cars aquelles Denominacions d’Origen amb 

productors més petits. Altres variables com la Qualitat, l’anyada i el pendent també tenen alta correlació amb la D.O.Q Priorat 

 

•  Un altre indicador evident és la Varietat Blanca i més concretament la Varietat Blanca autòctona. Si ja és evident que la 

varietat blanca és negativament significativa. En algun anàlisi com la correlació de Pearson (sense introduir el Priorat) també 
s’evidencia que aquesta pot ser negativa en el preu.  

 

•  La Qualificació mitjana del vi és important i significativament positiva, però sobretot ho és amb l’anàlisi fet amb tots els casos 

del Priorat. 

 

• La Orografia o Pendent que ha sortit força significativa amb els dos estudis, i tot i que aparentment també es podria relacionar 
amb el Priorat, sembla que podem dir que com menys pendent més baix és el preu. Una de les raons que explicaria aquesta 

tendència és la D.O Tarragona i la D.O Penedès, grans productors que opten per la quantitat i que per tant marquen un preu 

del raïm més a la baixa.  

 

• D.O Terra Alta i D.O Tarragona: A la primera correlació de Pearson ja apareixen com a lleugerament significatives. Però de 
forma negativa. A l’anàlisi que es fa sense els casos del Priorat ja apareixen amb molta més relació. Per tant, es pot afirmar que 

aquestes dues denominacions d’Origen tendeixen a fer baixar els preus de la mitja de raïm que es ven sota el segell de qualitat. 

 

• D.O Pla de Bages i D.O Costers del Segre: Tot i que en els primers anàlisis són poc significatives. Cal esmentar que en el segon 

són molt importants de manera positiva. O sigui, que si deixem de banda el Priorat, podem dir que aquestes dues D.O tendeixen 

a fer augmentar el valor del raïm.  

 

• Per acabar, és important dir que com s’apuntava a la hipòtesi, no es pot parlar d’una certa pressió sobre el valor del sòl 

exceptuant el cas del Priorat.  
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D.O Priorat www.doqpriorat.org 

D.O Tarragona www.dotarragona.cat 
D.O Terra Alta www.doterralta.com 

 

Organismes:  
INCAVI: Institut Català de la Vinya i el Vi.  

Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. Bloc VI: Els costos d’implantació d’una hectària de vinya. Agustí Villarroya Sarafini (DAAM) 2011 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

Estat Espanyol: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Observatorio Español del Mercado del Vino: www.oemv.es  

  

Entrevistes  
ENTREVISTA a Jordi Fargas. Viticultor i elaborador FARGAS FARGAS . Cal Quico, Salelles, El Bages.  
ENTREVISTA a Dr. Xoán Elorduy Vidal, Cap de Servei Central d'Enologia, Viticultura i Ampelografia, INCAVI. Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.   

http://www.doterralta.com/

