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1. INTRODUCCIÓ   

 
Catalunya és un país de vins. Actualment té 12 denominacions d’origen de les 

quals 10 s’han especialitzat en l’elaboració del vi de qualitat. Són entitats geogràfiques 

delimitades amb una presència tan gran dins la indústria agroalimentària que això fa 

que en alguns casos puguin arribar a marcar el preu del raïm. Aquestes D.O també 

intenten competir entre elles procurant aconseguir la millor reputació, assegurant-se 

així que això repercuteixi sobre el preu del seu producte.  

 

La Denominació d’Origen Priorat han aconseguit en els últims anys un distintiu 

que ha fet augmentar considerablement el valor del raïm que produeix. Si una D.O ja 

és una agrupació que afavoreix a crear una posició monopolística respecte els altres 

productors que no tenen la localització o les característiques tècniques necessàries per 

integrar-s’hi, una D.O.Q ja és una esglaó més que et garanteix un submercat qualitatiu 

amb moltes més possibilitats i control sobre el preu que pots arribar a marcar.  Aquesta 

regió ha fet que les altres es replantegessin les altres la política d’inversions i la manera 

de fer. I actualment hi ha moltes D.O que ja han fet un pas més i opten clarament per 

la qualitat i no per la quantitat, com és el cas del Montsant, Alella o el Pla de Bages, 

que amb produccions més petites busquen dotar els seus vins d’un plus qualitatiu que 

competeixi a un altre nivell, buscant així el seu propi mercat.  

 

Tot això però, pot comportar altres fenòmens que marquin el territori i el 

transformin. En el cas del Priorat, una comarca amb poques alternatives al conreu de 

vinya i Oliveres, aquest canvi és evident i segurament positiu. La dependència de la 

vinya és cada vegada més gran i la Denominació d’Origen Qualificada ha portat nous 

inversors que compren hectàrees, construeixen grans cellers i promouen activitats com 

l’enoturisme. Una nova font d’ingressos a la comarca. Tot això ha donat un nou valor al 

sòl agrícola, especialment a les parcel·les inscrites al Consell Regulador.  

 Segurament aquest cas és un cas excepcional degut a la seva història, les 

propietats del seu terreny i la tradició vinícola de la comarca. I encara que una altre 

comarca aconseguís aquests nivells de qualitat no veuria un augment del valor del sòl 

a causa de la dimensió o la varietat de plantacions que permeten altres territoris. Però 

als altres municipis que formen part d’un consell regulador, fins a quin punt això els 

afecta sobre el preu del raïm que produeixen? Els hi ha valgut la pena entrar a formar 

part d’una D.O qualificada? Quines són les varietats de raïm que fan augmentar el seu 

preu final? Altres elements com la orografia també influeixen?  
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L’objectiu d’aquest treball és comprovar l’afectació d’aquesta D.O qualificada 

sobre el preu del raïm i de manera indirecte sobre el preu del sòl. La manera de fer-ho 

és partint de la hipòtesis que el preu agrícola del sòl és un valor que es pot extreure 

d’una rendibilitat agrícola que ve marcada pels fruits que dona la terra, tal hi com 

s’aconsella de calcular el valor del sòl des de l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el 

VI). I que per tant, el raïm que ve marcat pel preu del vi, afecta indirectament al valor 

del sòl. 

 

 La metodologia parteix d’un estat de l’art que analitza diferents funcions de 

preus hedònics sobre el vi que s’han fet fins ara. A la mateixa vegada que es va 

construint una taula de dades amb les variables necessàries per fer el mateix però amb 

el raïm. Veient quines són les principals variables objectives i subjectives que incideixen 

en el preu. I un cop es tinguin molt clares quines són i com ponderar-les, iniciar un 

estudi empíric que ens ha de portar a desglossar el preu del raïm en una funció i 

determinar quines són les variables més representatives. 

 

 Aquest estudi de preus hedònics es realitza sobre casos de vi blanc i vi negre. En 

casos analitzats durant els quatre últims anys que ens han permès l'obtenció de dades 

fiables, que són del 2009 al 2012. I les variables escollides seran la qualificació mitjana 

extreta de la Guia de Vins de Catalunya, la qualificació de l'anyada feta per enòlegs 

de cada consell regulador, el pendent mitjà de la comarca, la mida mitjana dels 

productors de cada D.O, i els percentatges de varietats de raïm collides. Un cop 

realitzat l'estudi podrem veure quin impacte juga la Denominació d’Origen 

directament sobre el raïm. També ens ajudarà a conèixer fins a quin punt la D.O Priorat 

té un impacte tan important sobre el valor del vi i quines són altres variables que poden 

tenir una influència notable sobre aquest preu.  
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2. CONTEXT  
 

2.1. Catalunya, un país de vins:  

 

 Catalunya planta ceps i produeix vi des de fa segles, de fet es pot dir que va ser 

aquí el primer lloc de la península on els Grecs van plantar el primer cep per l’obtenció 

de vi a Empúries.   

Posteriorment els romans van ampliar els camps de vinyes més al sud, als camps de 

Tarragona i Alella. Implantant així un producte, un tipus d’agricultura i un paisatge que 

ja impregnaria la cultura d’aquestes terres fins a l’actualitat.  

 

 Tot i que els Romans i els Grecs ja havien exportat el vi procedent de la zona de 

Tarragona i el nord-est de Barcelona, no va ser fins el segle XVIII que es va tornar a 

emprendre l’exportació i a concebre el vi com un element que podria interessar més 

enllà del consum intern. En aquella època s’exportava vi de l’Empordà en gran mesura 

i es comença a impulsar el conreu ceps a les comarques litorals i prelitorals per 

l’exportació de vi concentrat en aiguardent a Amèrica. A part de l’Empordà, les 

comarques del Penedès, el Baix Camp i el Priorat comencen a vendre a l’exterior.  

 

 A mitjans del segle XIX, amb la presència de la fil·loxera al nord de França, va 

augmentar considerablement la producció i la comercialització de vi als Països 

Catalans. Especialment a tota la part de Llenguadoc i l’Empordà. Però això no duraria 

gaire ja que aquest insecte acabaria més tard amb tota la vinya plantada a 

Catalunya. Així doncs, podem dir que a principis del segle XX la vinya era 

pràcticament inexistent.  

 

 La replantació de la nova vinya amb noves varietats no va tardar a arribar. 

Però va suposar un canvi important en la geografia de la plantació. En comarques 

com l’Empordà o el Priorat no es recuperà la bona dinàmica fins passat molt de temps. 

En el cas del Priorat fins i tot hem de parlar d’una forta despoblació de la comarca a 

causa del contundent impacte en la vida econòmica dels municipis. Per contra, altres 

comarques com el Penedès, el Bages, l’Anoia o algunes comarques de la província de 

Lleida van saber aprofitar l’ocasió i de seguida van assolir les seves màximes 

produccions. La replantació de ceps blancs va portar el desenvolupament del cava. I 

la mancomunitat de Catalunya va impulsar les primeres cooperatives vinícoles a Alella, 

Igualada i Artés. L’auge de Catalunya a nivell empresarial també ajudar a crear grans 

cellers cooperatius anomenats “catedrals del vi”.  
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 Va ser durant la primera guerra mundial que es va produir una demanda 

excepcional que quedaria tallada d’arrel per la Guerra Civil espanyola i la segona 

guerra mundial.  

 

 Tot i que durant els anys cinquanta es recuperen alguns consells reguladors 

s’havien instaurat abans de la guerra. No serà fins els anys seixanta que es pot parlar 

de recuperació. S’introdueixen noves varietats de raïm i nous mètodes. El Penedès 

començarà una progressió de la producció exponencial i recuperarà el mercat del 

cava que havia perdut durant els anys quaranta. El Priorat també començarà una 

recuperació lenta però orientada ja cap a la qualitat. 

 

 A partir dels anys noranta la producció de vins a Catalunya fa un gir fixant-se 

més amb el model Priorat, que obté l’etiqueta D.O.Q l’any 2000. Els vins d’aquesta 

petita comarca guanyen premis internacionals i això té un impacte qualitatiu 

important a altres Denominacions d’Origen com la del Montsant, creada al 2002.  

 

 Actualment, el vi i el cava representen el tercer sector més important de la 

indústria agroalimentària catalana amb uns ingressos d’exportació que superen els 

1.100 milions d’euros, i unes vendes netes de més de 1.000 milions d’euros anuals.  

 

 

2.2. Els consells reguladors i les denominacions d’origen:  

 

Tot i que el concepte de denominació d’origen tardarà a arribar a Catalunya, 

històricament podem trobar productes arreu dels països catalans amb una indicació 

que garanteix la qualitat i la presència geogràfica. És el cas del formatge de Maó, la 

poma de Girona o el Torró d’Agramunt, entre d’altres.  

 Si fem referència al vi, el primer govern de la península ibèrica que crea un 

estament per protegir una indicació geogràfica el trobem a Portugal al 1756, amb la 

Companyia General d’Agricultura de les Vinyes de l’Alt Duero, que pretenia protegir i 

assegurar la qualitat del famós vi d’Oporto. Així neix a la península el primer Consell 

Regulador.  

 

A l’Estat Espanyol no serà fins a principis del segle XX que es reconeixeran 19 

regions que fan referència a Denominacions d’Origen vinícola, reconegudes per 

l’article 34 de l’Estatut del Vi de 1932, convertit en llei el 1933. D’aquestes 19, quatre 

eren catalanes: Alella, Priorat, Penedès i Tarragona. De totes maneres, la majoria de 

consells reguladors que coneixem avui en dia, tenen poc a veure amb les 
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denominacions d’origen que existien durant la República. A Catalunya, els primers 

consells reguladors es funden durant els anys cinquanta o anys seixanta. La Guerra Civil 

i la postguerra van ser molt dures per la producció agrícola i per les empreses vinícoles 

en particular.  

 

Aquests consells reguladors són institucions regionals que agrupen diferents 

municipis i controlen l’origen geogràfic, la qualitat, les varietats, les pràctiques vitícoles, 

enològiques i l’envelliment. Per produir vi de qualitat és indispensable formar part 

d’una denominació d’origen controlada pel seu consell regulador corresponent.  

Així doncs, per elaborar un vi de qualitat és essencial obtenir l’etiqueta de 

Denominació d’Origen que concedeix cada consell regulador a partir de les normes 

de control i qualitat que estan presents al seus estatuts.  

 

Actualment a Catalunya hi han 12 denominacions d’origen que agrupen els 

diferents vins de qualitat que podem trobar al país:  

 

- Alella  

- Catalunya1  

- Conca de Barberà  

- Costers del Segre 

- Cava2 

- Empordà  

- Montsant  

- Penedès  

- Pla de Bages  

- Priorat  

- Tarragona  

- Terra Alta  

 

                                                      
1 La DO Catalunya també quedarà fora del nostre estudi per motius purament dimensionals. Deixant de 

banda la qualitat i el preu, que evidencia que aquesta DO ja ofereix un ventall molt més ampli en 

comparació a les altres. És bastant impossible fer un estudi tan dispers ja que aquesta DO està present a 

gairebé totes les comarques de Catalunya que produeixen vi. 
2 La DO Cava és una denominació d’origen que fa referència a un tipus de vi molt específic com és el vi 

escumós produït segons el Mètode Tradicional de Catalunya. Actualment, també trobem 13 municipis fora 

de Catalunya que formen part de la DO.  

La descartarem del nostre anàlisi per la seva especificitat i perquè el nostre estudi es centre més en el vi . 
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 En cada estatut referent a una denominació d’origen podem trobar quin són 

els municipis que en formen part. Un cop descartades la DO Cava i la DO Catalunya el 

mapa de les Denominacions d’Origen agrupades per municipi quedaria de la següent 

manera:  

 

 
 

 
Imatge de les diferents Denominacions d’Origen Catalanes agrupades per municipis inscrits dins els consells 

reguladors. ELABORACIÓ PRÒPIA. 
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2.3 El cas particular de la D.O.Q Priorat  

 

 La Denominació d’Origen Priorat va aconseguir a l’any 2000 una distinció 

especial. Una qualificació que fins aleshores només havia aconseguit la D.O Rioja en 

tot l’Estat Espanyol. Es tracta de la distinció D.O.Q (Denominació d’Origen 

Qualificada), la màxima distinció que pot reconèixer una Denominació d’Origen a 

nivell qualitatiu. Perquè això sigui possible cal un pas més dins el rigorós control que 

segueix el vi, una especificació detallada de les zones de producció vinícola dins els 

municipis i una excel·lència de qualitat final reconeguda per associacions d’enòlegs i 

tastadors. Tot aquest canvi requereix uns ingressos inicials que a la llarga poden revertir 

profundament en la posició d’avantatge respecte altres competidors, sobretot a l’hora 

de marcar el preu del vi.  

 Aquest canvi ha comportat amb el temps que una comarca pobre i poc 

poblada com el Priorat retrobés en el conreu de la vinya un potencial econòmic que 

no tenia des de l’època medieval amb el epicentre de la cartoixa d’Scala Dei.  

 

 
   Imatge de l’entrada de la cartoixa d’Scala Dei, Priorat.  

 

 Aquest distintiu doncs, ha suposat una transformació positiva del territori. Nous 

inversors estrangers opten per comprar hectàrees a la comarca, edificar grans cellers, 

organitzar trobades de tastadors, etc. Fins i tot altres sectors que no havien tingut mai 

importància a la comarca, com el turisme, se n’han vist beneficiats amb l’entrada de 
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l’enoturisme. Tot aquest canvi, seria un dels motius entre d’altres, que explicaria el 

canvi de tendència que ha registrat la població de la comarca, que va tocar fons a 

principis dels anys noranta i ha aconseguit una tendència positiva en els darrers anys:  

 
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) 

 

 
Notícia d'inversors que opten per comprar cellers i parcel·les al Priorat. 

 Font: El Periódico, 19 de Juny del 2014.  
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3. HIPÒTESI: 
 

Com hem vist doncs, en la regió del Priorat i concretament a totes les parcel·les 

agrícoles que estan inscrites als estatuts del Consell Regulador, la rendibilitat agrícola 

de la vinya és major que a la resta de Denominacions d’Origen de Catalunya. Tan és 

així, que en molts casos el preu del raïm es pot arribar a multiplicar per quatre.  

 
 

 
Dades del preu mitjà del raïm estudiat en cooperatives i en empreses privades a Catalunya i a les diferents 

D.O en (€/Kg). Estudi realitzat per mitjà d’una enquesta per l’Observatori de la Vinya i el Vi l’any 2010. 
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 És evident doncs, que ara mateix, la vinya és el producte agrícola més rendible 

que es pot plantar en municipis i parcel·les que pertanyen a la D.O.Q Priorat. I fins i tot, 

es pot intuir que poc a poc, les parcel·les del Priorat augmenten el seu valor gràcies a 

l'èxit del vi de categoria i els negocis que hi van lligats.  

 

 Però fins a quin punt això no passa a les altres indicacions protegides? Hi ha una 

relació directe entre el preu del raïm i la Denominació d’Origen? O altres factors com 

la varietat del raïm, les qualificacions fetes per experts, les dimensions dels cellers o la 

orografia tenen més importància?  

 

 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.  
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4.OBJECTIUS 
 

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.  
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6. MARC TEÒRIC  
 

6.1  La formació teòrica del valor del sòl agrícola: 

 

 Per analitzar si un segell de qualitat com és la Denominació d’Origen té 

influència en el valor del sòl primer ens plantejarem quines són les possibilitats que 

tenim per estudiar aquest valor i si realment té sentit anar a buscar el valor del fruit que 

es cultiva en aquest camp.  

  Caballer (2008) fa una síntesi d’aquests mètodes i els agrupa en grans grups en 

funció del tipus de valor que busquen.  Nosaltres en destaquem tres: els mètodes 

sintètics, el mètode Beta i els mètodes analítics:  

6.1.1     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.  

6.1.2     Els mètode Beta o de les dues distribucions:   

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.  

6.1.3    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.  

Tenint en compte la naturalesa de les diferents Denominacions d’Origen i les dades 

que existeixen fins ara, podem arribar a la conclusió que fer un estudi sintètic de 

mercat és molt difícil i no hi ha un registre clar d’on extreure informació de les 
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transaccions que s’han dut a terme fins l’actualitat.  A més, segons tècnics de l’INCAVI 

(Institud de Catalunya de la Vinya i el Vi) els mètodes utilitzats per calcular el valor 

agrícola per la compra - venda van molt lligats la renda que es pugui extreure. Que ve 

molt condicionada pel preu del raïm.  De fet, en països on la vinya té una singularitat 

especial com Xile s’apunta que la rendibilitat del sector agrícola està directament 

vinculada amb el valor de les terres, Troncoso y Tobar (2005), Donoso, Olguín, Cancino, 

Schönhaut, (2011).  

 

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

 

Ja des del segle XVIII, que van començar a sorgir les primeres Denominacions 

d’Origen a la península ibèrica, es pot considerar que darrera hi han un interès 

empresarial i una clara estratègia comercial. La primera Denominació d’origen 

regulada apareix al 1756, quan el marquès de Pombal, primer ministre de Josep I de 

Portugal, crea a Porto, la companyia General d’Agricultura de les vinyes de l’Alt Duero. 

Amb això pretenia assegurar la qualitat del famós vi de Porto, equilibrar la producció i 

el comerç i el més important; fixar els preus.  Aquest va ser el primer Consell Regulador 

de la península i del món.  

Més tard, el 1883 es va realitzar el primer conveni a París per la protecció de la 

Propietat Industrial, que també incorporava la protecció internacional per les 

indicacions de procedència de productes tradicionals com el formatge de Rocafort.  

 De totes maneres, no serà fins al segle XX que apareixeran a l’Estat Espanyol les 

primeres D.O amb els seus respectius consells reguladors.  

 

 Tot aquest interès associatiu i proteccionista que demostren els consells 

reguladors d’un producte determinat, es pot emmarcar sens dubte dins una necessitat 

de defensar els seus interessos econòmics dins un mercat cada vegada més global. 

Però també representa una intenció clara d’assolir un cert privilegi legal on el producte 

que es protegeix pot quedar amb avantatge respecte el mercat competitiu general. 

 Així doncs, podem dir que aquests consells tendeixen a buscar un mercat fet a 

mida per tal de garantir el preu monopolista, que segons Smith (1776), és el més alt que 

es pot assolir o que els consumidors estan disposats a pagar. Ricardo (1817) posa 

precisament com a exemple els vins d’alta qualitat de les regions franceses, i diu que 

“quan la corba de la oferta és rígida (vertical), és únicament la demanda que 

decideix el preu d’equilibri a curt termini”. 

 Aquestes intencionalitats són molt habituals dins el sistema capitalista, encara 

que segons els teòrics, no combrega amb la idea de bona “pràctica capitalista” Smith 

(1776), Ricardo (1817),  Shupeter (1954). Marx (1866) va més enllà en assenyalar que 
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això es tracta d’una segona etapa dins la naturalesa del sistema capitalista, on primer 

es desenvolupa una lliure competència i posteriorment, dins una etapa de capital 

monopolista, esdevé una regulació dels preus per part dels monopolis, que trenca 

amb la teoria de la lliure competència de Smith (1776). 

  

6.2.1  La renda diferencial i la renda absoluta:  

Marx (1866) també deixa clara la falta de coherència que hi ha dins el sistema 

capitalista, parlant més específicament del món agrari. Ell fa una divisió dels tres agents 

que intervenen en la producció agrícola: Els propietaris agraris, els capitalistes agraris i 

els assalariats del camp. Els propietaris cobren una renda d’arrendament als 

capitalistes agraris i aquests es queden amb una part de la plusvàlua generada pels 

obrers.  

Un cop es tenen clars aquests conceptes podem definir els dos tipus de renda 

dels quals parlava Marx (1866):  

- La renda diferencial no és altre cosa que els guanys addicionals existents en 

qualsevol capital que funciona en condicions superiors a la mitjana. En 

aquella època Marx deia que “en l’agricultura la renda es sostén sobre una 

base tan sòlida i relativament ferma com els diferents graus de fertilitat del 

terreny”. 

- Per altre banda, la renda absoluta era segons el pensador, els guanys que 

extreu el propietari del terreny amb el grau de fertilitat més baix o més 

dolent. Per això els preus agrícoles no es venen al valor real de producció, 

sinó que porten un plus afegit pel monopoli de la propietat privada de la 

terra. “Per això, deia Marx (1866), el burgès més radical... nega de manera 

teòrica la propietat privada de la terra, que desitja veure convertida en 

propietat comuna de classe burgesa. De totes maneres, a la pràctica veu 

com el seu argument trontolla, ja que sap que tot atac a una de les formes 

de propietat privada... pot comportar conseqüències molt delicades per 

l’altre. A més, els propis burgesos s’han anat convertint amb el temps en 

terratinents.” 
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6.2.2  El monopoli de les D.O Catalanes 

Si intentem posar en context la base teòrica que acabem d’explicar en la 

naturalesa i realitat actual de les Denominacions d’Origen Catalanes que es dediquen 

al vi de qualitat, veurem que si que és cert que hi ha un intent clar de crear una 

situació monopolística que permeti modificar els preus a l’alça. Això succeeix en part 

perquè el preu del vi a Catalunya va molt marcat en funció dels grans productors, 

concentrats a la zona del Penedès i Tarragona. És molt difícil competir amb aquests 

productors de vi i de cava, sobretot per motius productius. Això ha afavorit que les 

comarques de petits productors s’esforcin a aconseguir la seva pròpia “marca” de 

qualitat i així no veure’s afectats pel gran monopoli que juguen les empreses del cava.  

De totes maneres, això no treu que les Denominacions d’Origen, petites o 

grans, siguin en efecte, monopolis ja que limiten les possibilitats que tenen altres 

inversors o empresaris agrícoles a poder accedir a produir raïm i/o a elaborar vi de 

qualitat. A part, també em de tenir en compte que la realitat agrícola catalana és 

especial ja que la terra no està molt subdividida. El sistema de transmissió hereditari 

català tendia a no dividir, i això ha fet que el terratinent català posseeixi grans 

extensions de terreny, fet que afavoreix al monopoli.  

Una manera molt aproximada que tindríem per mesurar el grau de 

monopolització seria la relació entre número de viticultors i elaboradors. La qual cosa 

ens aportaria una lleugera idea de fins a quin punt els elaboradors (que moltes 

vegades són també viticultors), poden marcar el preu del raïm a la seva Denominació 

d’Origen:  

 

Denominació 

d'Origen 

Nombre 

d'elaboradors (2010) 

Nombre de viticultors 

(2010) 

Relació 

viticultors/elaboradors  

Alella  8 362 45,25 

Conca de Barberà 24 1100 45,83 

Costers del Segre 37 633 17,11 

Empordà  48 362 7,54 

Montsant 56 929 16,59 

Penedès  188 3787 20,14 

Pla de Bages 10 90 9,00 

Priorat 92 618 6,72 

Tarragona  58 2067 35,64 

Terra alta  45 1663 36,96 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la 

Generalitat de Catalunya. Dades referents al 2010. 
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Com veiem, algunes de les comarques amb menys viticultors per número 

d’elaborador són el Priorat o el Pla de Bages. Que també es podrien considerar de les 

quines han aconseguit marcar un preu més alt de raïm. De totes maneres, aquesta 

lectura no és del tot directe ja que les comarques amb una relació més alta no són les 

quines el preu del raïm sigui més baix, com el cas d’Alella. I també hi han casos com 

l’Empordà, que tot i tenir una relació baixa no gaudeix d’uns preus tan elevats com 

altres. O el Montsant, que està en una relació mitjana respecte la desviació però en 

canvi és la segona D.O amb preus més elevats.  

Aquesta relació tampoc explicaria els casos del Penedès o Tarragona ja que en 

aquests casos, la producció és tan elevada que segurament entrem en una altre 

dinàmica, marcant un preu a la baixa per poder competir més a nivell quantitatiu que 

a nivell qualitatiu.  
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7. ESTAT DE L'ART  
 

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

 

 En aquest treball tindrem en compte diferents estudis de models de preus 

hedònics que s’han fet per estudiar el valor del vi, que és el què marca el preu del 

raïm. Veurem que hi han variables més relacionades amb el màrqueting i amb el 

consum final que no tindrem tan en compte ja que és una part del preu que sol afegir 

posteriorment l’elaborador i no el viticultor. També analitzarem la manera de classificar 

aquestes variables, diferenciant entre les d’origen objectiu i subjectiu. Sempre des d’un 

punt de vista que tingui en compte la singularitat del nostre sistema productiu i que 

doni més importància als estudis d’àmbit autonòmic i estatal que els d’àmbit 

internacional.  

  

 Tot aquest anàlisi portarà a la conclusió que les variables objectives que més 

influencien al preu del vi català són principalment i per ordre d’importància: la 

Denominació d’Origen, la varietat del raïm, el temps de fermentació, la mida del 

productor, l’any de la collita i si es tracta d’agricultura ecològica o no. Per acabar 

veurem que la variable subjectiva més usada a nivell d’estudis de preus hedònics és la 

qualificació que els experts vi publiquen amb diferents revistes especialitzades.  

 

7.1.2 Classificació i tipus de variables:  

 

Hi ha una gran quantitat d’estudis de preus hedònics aplicats al vi. Això fa que 

les variables que s’estudien siguin moltes i es puguin classificar de formes diferents. Això 

també varia en funció del moment en el qual estudiem el preu dins la cadena de 

valors que segueix el producte.  

 

La majoria d’estudis es centren en el preu del vi un cop elaborat, envasat i 

etiquetat. Aquest és el preu del vi que n’obté l’elaborador. És per això que en alguns 

casos s’inclouen dins el preu unes variables que tenen més a veure amb el màrqueting 

i no tan amb valors tangibles que afectin directament al raïm. Melo, Buzeta, Marshal 

(2004) classifiquen les variables en tres grups: Característiques informatives sobre el 

contingut del vi, característiques de reputació del vi i característiques d’envàs.  
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Les variables referents a l’envàs són importants i està demostrat que afecten al 

preu ja que el consumidor valora més positivament el vi embotellat que aquell que es 

ven a granel, Nervole (1995), o amb recipients de gran capacitat, Melo, Buzeta, 

Marshal (2004). De totes maneres, dins els productes embotellats la variació ja no és 

tan apreciable. A Catalunya, la variació de preus en funció de l’ampolla és testimonial 

ja que hi ha un ús majoritari d’uns models d’ampolla molt determinats, Perza (2010). 

 

Dit això, descartarem totes les variables referents a l’envàs o l’etiquetatge ja 

que considerem que pot influenciar poc amb el preu del raïm, que és el que ens 

ocupa. Si ens centrem en els dos altres grups citats anteriorment, veurem que es 

tracten de dos grups de variables que es classifiquen en funció de com s’analitza la 

característica a estudiar. Unes són variables objectives (any de collita, varietats de 

raïm, anys de fermentació...) i les altres que depenen d’una opinió subjectiva d’un 

entès (qualitat, conservació, olor...) Oczkowski (1994), Combris, Lecocq i Visser (1997).  

7.1.3 Variables objectives:  

 Primer de tot cal remarcar que és possible que aquestes variables tinguin més 

nivell d’influència en el preu final que les sensorials o subjectives, Combris, Lecocq i 

Visser (1997). Seguidament les intentem enumerar i explicar en funció del seu grau 

d’importància:  

 

A) La Indicació Geogràfica o la Denominació d’Origen:   

 En la majoria d’estudis realitzats: Oczkowski (1994) a Austràlia, Morilla y Martínez 

(2000) a l’Estat Espanyol, Troncoso y Medardo (2006) a Xile però estudiat sobre el 

mercat dels Estats Units, Rodríguez y Castillo (2009) a Castella i la Manxa i Perza (2010) a 

Catalunya, demostren que l’origen del vi és una de les variables amb més influència. 

També hi ha estudis que contrasten aquesta informació demostrant el contrari, com el 

de Nervole (1995) fet a Suècia, on l’origen del vi no és significatiu. Però es pot afirmar 

que es tracta d’un país no productor on el consum de vi és molt menor i els preus molt 

superiors. 

També cal destacar que en tots els estudis el marc comparatiu varia ja que alguns 

només analitzen un tipus de vi en concret com podria ser el vi negre Rodríguez y 

Castillo (2009), altres opten per analitzar tota una gamma de vins determinada, com 

blanc i negre, Perza (2010). A més, la majoria d’estudis parteixen d’un preu mitjà fet a 

partir dels vins de qualitat, Morilla y Martínez (2000) Oczkowski (1993), mentre altres 

parteixen del preu mitjà de la totalitat dels vins que es comercialitzen, Perza (2010).  
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B)  La varietat del raïm: Tot i que no hi ha tanta unanimitat en els estudis com en el cas 

anterior, la varietat pot representar unes variacions de preu de les més significatives. A 

l’estudi realitzat a l’Estat Espanyol per Morilla y Martínez (2000) demostra que varietats 

com la Garnatxa Peluda poden tenir un impacte de més del 500 per cent sobre el preu 

mitjà, per contra altres varietats autòctones de Catalunya poden tenir un impacte 

negatiu de fins el 33%. De totes maneres cal deixar clar que el cas de la garnatxa 

negre és un cas molt excepcional i que en aquest estudi ens movem entre uns rangs 

molt més petits, entre un 100% d’impacte positiu i un 50% d’impacte negatiu 

aproximadament. De fet quan es dona un salt tan gran de l’impacte sobre el preu és 

que es deu a una varietat de raïm innovadora, Oczkowski (1993). 

En el cas de l’estudi realitzat exclusivament a Catalunya  per Perza (2010), ens surt que 

la varietat del raïm és molt poc significativa exceptuant la varietat del xarel·lo. Això es 

podria llegir a causa de la forta vinculació que tenen les nostres Denominacions 

d’Origen amb unes varietats determinades, arribant al punt que els consumidors 

identifiquen la varietat en la mateixa D.O.  

 

Cal especificar que dins d’aquest punt, també hi ha estudis que hi inclouen dues 

variables que poden derivar d’aquesta:  En primer lloc tenim el cupatge, que significa 

la mescla de varietats que pot portar un vi, Perza (2010). De totes maneres, en la 

majoria de casos es prioritza la varietat més abundant. En segon lloc hi ha el tipus de vi 

(moscat, negre, blanc...), que en la majoria de casos es pot deduir directament en 

funció de la varietat.  

 

C) El temps de fermentació:  Juntament amb la identificació geogràfica i la varietat, és 

la tercera característica que més influencia el preu en la majoria d’estudis. A l’Estat 

Espanyol hi ha una forta tradició en classificar els vins de la següent manera:  

- Jove: Menys de sis mesos en bota 

- Criança: Entre sis i dotze mesos en bota. Reposant en ampolla fins que faci tres anys 

de la seva elaboració.  

- Reserva: Entre un i dos anys en bota. Reposant en ampolla fins que faci quatre anys 

de la seva elaboració.   

- Gran Reserva: Dos anys en bota o més. Reposant en ampolla fins que faci sis anys de 

la seva elaboració.  

Els impactes significatius comencen a partir de Reserva en la majoria dels casos. Cal dir 

que aquí influencia molt la cultura de consum de cada país, i com es pot veure als 

estudis de Xile o Austràlia, l’augment no és tan important. Igualment, per l’estudi 

realitzat a Catalunya tampoc surt un gran impacte sobre el preu. Segurament a causa 
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de la poca especialització relativa que encara hi ha sobre el vi negre, que és l’únic vi 

que pot envellir Perza (2010).  

 

D)  La mida del productor: Tot i que no és un factor tan determinant com els 

anteriors, en els casos on s’ha demostrat la seva influència, s’ha conclòs que el seu 

impacte és invers a la mida del productor. Dit d’una altre manera, els elaboradors 

més petits obtenen millors preus pels seus vins i viceversa Oczkowski (1993). 

 

E) Any de collita: És important ja que hi ha anys excepcionals. La vinya necessita 

estius secs i càlids, i anys sense grans períodes de pluja. 

En la majoria d’estudis no és gaire vinculant, però si que s’observen anyades que 

poden ser més bones que altres, i algunes que poden ser substancialment dolentes. 

També és important que si el càlcul es fa sobre el preu tingut en compte des de 

l’actualitat, es pot apreciar que com més temps fa de l’anyada en qüestió més sol 

augmentar el preu Oczkowski (1993) i Morilla y Martínez (2000). 

 

F) La producció ecològica: La poca vida que té l’agricultura fa que només l’estudi 

de Perza (2010) tingui present aquesta variable. Segons indica a Catalunya aquest 

tipus d’agricultura aplicada a les vinyes pot suposa un increment d’un 15% del preu 

del vi.  

  

7.1.4  Variables subjectives o sensorials: 

 

Com s’ha dit abans, són aquelles variables que marquen una qualitat subjectiva i que 

normalment venen donades per experts, enòlegs o entesos del món del vi.  

 

A)  La qualitat general: Tot i que es podrien desgranar amb característiques més 

genèriques com l’olor, el gust, el pas en boca, la suavitat, etc. La majoria d’anàlisis 

utilitzen un sol rang de qualificació. Podem trobar aquestes notes en revistes 

especialitzades o altres informes. Aquí si que hi ha una gran diversitat en tots els estudis. 

Podem trobar des de 3 rangs a l’informe de Rodríguez y Castillo (2009) fins a 8 a l’estudi 

de Morilla y Martínez (2000). S’ha de dir que en la majoria d’estudis que opten per 

molts rangs, aquesta variable no té una importància molt significativa fins a arribar a la 

puntuació més alta Oczkowski (1993), Morilla y Martínez (2000). Per altre banda, els 

quins opten per rangs reduïts es troben amb un impacte molt petit en general, 

Rodríguez y Castillo (2009).  
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 Les fonts per obtenir les classificacions són diverses, però en el cas de Catalunya 

hi ha la Guia de Vins de Catalunya que valora més de 1500 vins any rere any i els 

puntua a cegues tenint en compte l’opinió d’enòlegs i especialistes.  

 

B) Potencial de guarda o d’envelliment:  Tot i que aquesta variable no s’utilitzi 

pràcticament en cap estudi, Oczkowski (1993) la té en compte per parlar dels vins 

australians de qualitat. És la variable del temps de fermentació però estimada 

prèviament segons informacions prèvies que fan referència a les anyades, el tipus de vi 

i el bagatge del productor que elabora el vi. En aquest cas però, no és objectiva ja 

que també està marcada per experts de manera subjectiva.  

 

7.2 Altres variables a considerar pel preu del raïm:  

 

 Tenint en compte que el preu del raïm no és directament el preu del vi. I que el 

vi pot portar molts costos afegits per l’elaborador cal apreciar unes variables que 

tindran més a veure amb la producció agrícola. Per això hem realitzat una entrevista 

amb un viticultor i elaborador del Pla del Bages perquè ens informés de les principals 

costos de la vinya que són els següents i que seran més estudiats per a poder 

ponderar-los. 

 A la vinya els costos a considerar es poden dividir en treballs fixes i treballs 

ocasionals. 

7.2.1 Els treballs fixes:  

A) Prepoda (Desembre - Gener): Es pot fer a màquina o sense 

B) Poda d’hivern (Febrer – Març): Necessariament manual  

C) Poda en verd (Abril-Maig) : Se’n pot fer una part amb màquina  

D) Regulació de les guies (Juny-Juliol): Manual però hi poden haver sistemes per 

no haver-ho de fer. 

E) Verema (Agost-Setembre): Manual o amb màquina. Els costos varien amb 

notorietat.  

 Aquests treballs van molt lligats a la orografia de la comarca o del municipi on 

es planti la vinya, ja que si s'ha de fer una poda i una verema manual pot arribar a ser 

molt més costós i el raïm també en nota la diferència en el preu. De totes maneres, és 

important destacar que els petits cellers que opten per fer un vi de qualitat també 

solen fer la verema manual per un tema de qualitat i control del raïm.  
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7.2.2 Els treballs ocasionals o tractaments:  

 Per contra, els treballs ocasionals o tractaments si que tenen una importància 

determinant i dependran molt de la meteorologia de cada any. En el cas de 

Catalunya, aquests tractaments van molt associats al “míldiu” un insecte molt agressiu 

amb la vinya que apareix quan l’anyada no és bona i hi ha massa humitat.  

 També s’ha de dir que si el vi que es vol elaborar és ecològic, aquests 

tractaments solen ser molt cars. Així doncs aquests sobrecostos van relacionats 

directament amb la variable de vi ecològic però sobretot amb la variable anyada.  

 

 Un cop fet aquests treballs el viticultor ja pot vendre el raïm i l’elaborador 

comença els treballs de celler que si que estan tinguts en compte en el preu del vi.  
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8. METODOLOGIA:  
 

8.1 Elecció i Ponderació de Variables  

 

 Un cop analitzades les possibles variables que poden influir sobre el vi i ja ens 

haguem entrevistat amb enòlegs i viticultors, cal explicar quines són les variables 

escollides, el motiu d'aquesta elecció i el sistema de ponderació que seguirem per tal 

d'introduir-los al nostre estudi. Com veurem s'han analitzat els anys 2009, 2010, 2011 i 

2012 ja que es volia fer de quatre anys per augmentar el número de casos. Aquests 

anys són els quatre últims més recents dels quals disposem de tota la informació. Un 

cop obtinguts, també s'ha doblat cada any tenint en compte si és vi blanc o vi negre, 

de tal manera que tindrem 8 casos per cada Denominació d'Origen. Fet que ens 

permetrà que el nostre estudi empíric guanyi amb exactitud.  

 

8.1.1 Qualificació Mitjana:  

 En aquesta variable s'ha posat la qualificació mitjana de cada D.O obtinguda 

a través d'una de les guies de puntuacions més importants i representatives del país. Es 

tracta de "La Guia de Vins de Catalunya", de Jordi Alcover i Sílvia Naranjo, que 

assegura un tast a cegues de més de 1.500 vins catalans any rere any des del 2009. I 

on apareix una secció estadística dels vins més ben puntuats, amb la nota mitjana de 

cada celler i de cada D.O.  

 

 

 
Publicacions de les diferents Guies de vins utilitzades per la tesi.  

 

 Per introduir la variable s'ha buscat la mitjana de puntuació obtinguda per 

cada D.O any rere any i tenint en compte si és vi blanc o vi negre.  
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8.1.2. Qualificació de l'anyada:  

 La qualificació de l'anyada és important per tenir en compte el preu final que 

es pot posar al vi. És evident que un vi d'una bona anyada podrà envellir millor i podrà 

tenir un bon preu de sortida. De totes maneres hem de tenir en compte que les males 

collites van acompanyades de possibles plagues de "míldiu", i com s'ha dit abans això 

fa encarir el preu amb tractaments.  

 També és important destacar que en aquest estudi aquesta variable difícilment 

tindrà un pes gaire important ja que cal deixar clar que la zona que estem estudiant és 

molt petita i gairebé totes les Denominacions d'Origen tenen anyades similars o 

idèntiques. Per estudiar-les hem tingut en compte l'anyada oficial que declara cada 

Consell Regulador un cop ja s'ha fet la verema. Es puntua del 1 al 5, sent 1 una molt 

mala anyada i 5 una anyada excel·lent.  

8.1.3. Orografia:  

 Tal com hem dit abans, l'orografia és molt important pel preu final del raïm ja 

que quan hi ha un relleu geogràfic pronunciat, aquest augmenta considerablement a 

causa dels costos que té la verema i la poda manual.  

 Nosaltres hem considerat que a partir d'un 20% de desnivell és gairebé 

impossible de fer passar el tractor per fer la poda o la verema. Cal dir que les fitxes 

tècniques d'aquestes màquines diuen que poden tenir dificultats a partir d'un 10% de 

desnivell. Però també és cert que encara que hi hagi pendents superiors al 10%, la 

vinya ha utilitzat històricament la construcció de murs de pedra per tal de preparar el 

terreny i adaptar-lo amb terrasses planes.  

 Així doncs, per tenir una idea de la superfície inferior al 20% de pendent de 

cada Denominació d'Origen. Hem agafat la mitjana ponderada de la suma de tots els 

municipis que en formen part, tenint en compte la superfície comarcal i el % de 

pendent comarcal. De tal manera que ens queda una aproximació bastant fiable, del 

percentatge de la D.O que té elevacions inferiors al 20%.  
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Denominació d'Origen Percentatge superfície < 20% 

Alella  54,48 

Conca de Barberà 54,80 

Costers del Segre 60,58 

Empordà  58,52 

Montsant 21,56 

Penedès  58,98 

Pla de Bages 39,20 

Priorat 13,90 

Tarragona  59,01 

Terra alta  54,10 

  
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP (gencat.cat) 

8.1.4. Mida del productor:  

 Com hem vist en els apartats anteriors, la mida del productor pot tenir una 

influència destacable a l'hora de posar el preu final al producte embotellat. És 

important tenir en compte que en aquest punt tampoc hem pogut determinar la 

dimensió per cada cas concret d'estudi si no que hem extret una "mida" de productor 

orientativa per a cada denominació d'Origen.  

 La manera de fer-ho ha estat dividint el nombre de Hl de vi de qualitat entre el 

nombre d'elaboradors i així sabem la quantitat d'hectolitres que es produeixen per 

elaboradors.  

 Aquesta dada només s'ha pogut trobar per l'any 2010. Però si que hi ha dades 

del 2004 i la variació entre 2010 i els altres tres anys consecutius que analitzem no pot 

ser gaire gran.  Els resultats són els següents:  

 

Denominació d'Origen Hl produïts per elaborador 

Alella  476,25 

Conca de Barberà 282,79 

Costers del Segre 1435,86 

Empordà  743,38 

Montsant 495,71 

Penedès  896,68 

Pla de Bages 756,90 

Priorat 71,40 

Tarragona  577,66 

Terra alta  715,24 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP (gencat.cat) 



29 

 
    

  

8.1.5. Varietat:  

 A través dels informes generats per l'INCAVI, tenim una estimació referents als 

quatre anys d'estudi on fa un càlcul estadístic dels percentatges de varietat de raïm 

que es planten a cada denominació d'origen. Això ens ha permès tenir una taula molt 

completa amb el percentatge de cada varietat.  

 Cal dir que com veurem més endavant, la varietat s'ha introduït com una 

variable dummy per cada cas d'estudi, però a la vegada s'ha introduït com una altre 

variable tenint en compte l'origen de la varietat i el seu color.  

 L'objectiu és poder veure quines són les varietats que influeixen més en el preu, 

així com determinar si les varietats autòctones tenen més influència que les foranies.  

 Per acabar també s'ha introduït una taula amb la diversitat referent a la 

varietat. Per conèixer si les denominacions que planten més varietats de ceps diferents 

també poden tenir alguna afectació en el preu.  

8.1.6 Any: 

 Com s'ha dit anteriorment, s'han agafat casos dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 

Per tal de comprovar la variabilitat del preu any rere any i de controlar fins a quin punt 

hi ha variació en el preu, s'ha introduït la variable "any". 

 

8.1.7 Denominació d'Origen:  

 Evidentment, una altre variable a introduir és la Denominació d'Origen, variable 

que ens informarà de si la nostre hipòtesi és correcte. Cal destacar que com que hi ha 

vuit casos per cada Denominació d'Origen, quatre són de vi blanc i quatre de vi 

negre.  

 

 Per acabar, cal esmentar no s'ha pogut estimar la variable de la producció 

ecològica ja que no hi havia informació suficient com per estimar-la. I també cal dir 

que tan la variable de potencial de guarda ha quedat absorbida per la variable 

anyada, on ja s'entén que s'ha de poder llegir el potencial del vi que s'està elaborant. 
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8.2 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 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.  
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8.3 Elaboració de la taula de dades: 
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9. RESULTATS  
9.1 Dispersió (Relació Gràfica) 
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Les variables referents a l'any i a la denominació d'origen s'han representat amb gràfics de barres perquè la dispersió no aportava res.
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9.2 Correlació de Pearson:  

Variables: Any, Qualitat, Qualitat de l'Anyada, Orografia i Mida del productor: 
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Variables referents a la varietat:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 
    

  

Variable Denominació d'Origen:  
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9.3 Regressió Múltiple:  
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10.INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I CONCLUSIONS  
10.1 Interpretació de resultats 

10.1.1 Dispersió:  

 El més important que hem de tenir en compte dels resultats de la dispersió és la 

relació positiva o negativa que té la línia de tendència que extraiem del gràfic de 

dispersió.  

 Tenen relacions clarament positives, la qualificació mitjana del vi, la qualificació 

de l'anyada, el percentatge de varietat negre, el percentatge de varietat autòctona, 

el percentatge de negra autòctona i la diversitat. En canvi, tenen relació negativa, el 

% de pendent inferior al 20%, la mida del productor, el percentatge de varietat blanca, 

el percentatge de varietat blanca importada i el percentatge de varietat negre 

importada.  

 Pel què fa al valor del pendent, és important dir que els més significatius són el 

de la variable relacionada amb la orografia. Però ja s'explicarà més endavant que no 

és tan significatiu com sembla.  

 També és important comentar que en alguns d'aquests gràfics ja es pot 

apreciar uns punts "outlayers" que estan molt allunyats de la majoria. I que evidentment 

correspondran als del Priorat. Això es pot apreciar en el gràfic de la variable 

qualificació mitjana del vi o en la de la orografia.  

 Per acabar d'interpretar bé la dispersió, s'ha tornat a fer l'anàlisi extraient els 

casos de la D.O Priorat (veure annex 1) 

 

10.1.2 Correlació de Pearson:  

 Tot i que en l'apartat de resultats només s'ha col·locat la columna de correlació 

de Pearson amb la seva relació amb el Preu (variable independent). També es 

comentarà per sobre la resta de variables que apareixen amb la informació annexa 

que s'entrega amb el treball.  

 Bàsicament, la taula dona 6 variables com amb un SIG inferior al 0.01, o sigui 

per sobre del 99% de confiança. D'aquestes 6 n'hi ha 3 de positives: D.O.Q Priorat, 

Varietat negre i Qualificació de la qualitat. I 3 de negatives: Varietat Blanca, Mida del 

Productor i Pendent o orografia del terreny.  
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 En segon lloc, trobem 3 variables que estan amb més d'un 95% de confiança, 

que són la qualificació de l'anyada en positiu. I la D.O Tarragona i la D.O Terra Alta 

amb correlació negativa.  

 Per acabar, i tal i com es tornarà a explicar a les conclusions, és important dir 

que si agafem les variables (Varietat Negre, Qualificació del Vi, Pendent, Mida del 

Productor i Varietat Blanca), també tenen una forta correlació amb la variable D.O.Q 

Priorat, així doncs podria ser que aquesta fos la raó per la qual aquestes surten amb 

una forta correlació també amb el preu.  

 També cal destacar que a part de la D.O.Q Priorat, només hi ha dues 

Denominacions d'Origen que surtin amb correlació positiva (encara que no molt 

significativa). Aquestes són la D.O Costers del Segre i la D.O Pla de Bages.  

  

 Per acabar d'interpretar bé la correlació de Pearson, s'ha tornat a fer l'anàlisi 

extraient els casos de la D.O Priorat (veure annex 2) 

10.1.3 Regressió múltiple:  

 En aquest el programa elabora una equació amb les variables més 

destacables que ajudin a explicar el model.  

 Dit d'una altre manera, el programa busca una equació com aquesta:  

  P = K + (B1x1) +(B2x2) +(B3x3) +(B4x4) +(B5x5) 

On P (variable independent) sigui el Preu al què es paga el raïm, K una constant, B els 

coeficients i X les variables dependents.  

 També s'ha provat d'obtenir un model logarítmic canviant la variable a explicar 

per ln (p + 1) però la R2 no era molt més alta, els estadístics de multicol·linealitat 

tampoc hi havia massa diferència.  

 Aquest model ha agafat les 7 variables següents: Any, D.O.Q Priorat, D.O 

Costers del Segre, D.O. Pla de Bages, D.O Alella, Varietat Blanca autòctona, D.O 

Montsant. Tot i que la variable any és molt poc significativa s'hi ha introduït per 

controlar la variació del preu any rere any.  

 

 En la primera taula del Resum del model veiem com el coeficient de 

determinació va augmentant a mesura que el programa va introduint variables. Però si 

ens fixem amb la segona iteració ja hi ha un salt important que passa de 0.003 a 0.822, 

o dit d'una altre manera, que només amb l'any i la D.O.Q Priorat ja explica un 82% dels 

casos. I en la última iteració ja n'explica 91,4%.  
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 Un dels elements que hem de tenir més en compte en el moment de dur a 

terme els anàlisis que ens portaran a fer les conclusions pertinents és la Beta, que en 

aquest estudi reflexa el valor unitari en euros que cada variable "fa augmentar o 

disminuir" el Preu final del raïm que estem intentant explicar. En aquest apartat veiem 

com l'any de la mostra és important i fa ballar els preus de manera poc influent. 

Respecte el 2009 els preus baixen el 2010 i el 2011, i en canvi tornen a pujar el 2012.  

 Amb la Beta també veiem el valor unitari que augmenta el preu de raïm al 

quilogram per ser del Priorat és gairebé un euro sobre la mitjana. En canvi les altres 

Denominacions d'Origen del model (D.O Costers del Segre, D.O. Pla de Bages, D.O 

Alella i D.O Montsant) augmenten entre uns 10 i uns 20 cèntims de preu unitari. És 

important destacar que el model no ha inclòs cap Denominació d'Origen que tingui un 

coeficient negatiu. Si que ha inclòs però, la varietat blanca autòctona amb correlació 

negativa. 

 

 Amb la significància estadística també veiem que totes les variables introduïdes 

excepte l'any tenen una confiança superior o igual al 95% i el factor de variació de la 

variància o VIF també està amb tots els casos per sota de dos.  

 

 Per acabar, també és important destacar els histogrames, on si ens fixem amb 

l'anàlisi de residus, podem veure que hi han 8 casos molt allunyats de la resta que són 

els de la D.O.Q Priorat.  

 

10.2 Conclusions 

 Primer de tot és important deixar clar que aquest anàlisi és fruit d'una mostra 

representativa dels preus del raïm estudiats per l'INCAVI. Per aquest motiu, és important 

dir que partim d'una interpretació de la realitat i per tant cal ser prudent alhora de 

treure conclusions.  

 Dit això, una de les idees més importants que s'extreu d'aquest treball és que tot 

i que hi han denominacions d'Origen que lluiten per augmentar el seu valor del raïm, 

cap aconsegueix ara per ara, competir al nivell de preus que ho fa la Denominació 

d'Origen Qualificada Priorat. La seva diferència de preus amb la resta de territoris és 

tan gran que polaritza tots els estudis i comparacions que es puguin fer.  

 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. També podem dir que algunes de les variables estudiades que ens 

surten com a significatives en aquest estudi, formen part del "segell" o de les propietats 
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més pròpies del Priorat. I això pot crear confusió, ja que hem de ser capaços d'extreure 

conclusions tenint en compte aquest factor.  

 Per què això no ens despistés s'ha fet un segon anàlisi (veure annexos) on s'ha 

tornat a fer la dispersió i la correlació de Pearson eliminant els casos del Priorat. D'aquí 

s'ha extret que la majoria de variables influencien el preu del raïm amb el mateix símbol 

que el primer anàlisi. Totes excepte la mida del productor, que si s'extreu el Priorat 

arriba a canviar de símbol.  

 Amb això podem afirmar que la variable Mida del productor, no està clar que 

sigui tan transcendent com aparentment semblava. No necessàriament tenen preus 

de raïm més cars aquelles denominacions d'origen amb productors més petits. 

 Aquesta incertesa segurament es deu a què hi ha llocs amb grans elaboradors 

que han aconseguit compaginar la famosa fórmula de quantitat i qualitat. Una 

denominació d'Origen que segurament compliria aquesta característica és la D.O 

Costers del Segre.  

 

 Deixant de banda la mida del productor, si que hem de parlar de 5 variables 

que són força significatives amb els dos anàlisis: 

 

 És el cas de la variable Varietat Blanca autòctona, que apareix negativament i 

molt significativa amb els dos anàlisis. A part, també ens surt com una variable 

explicativa negativa dins la regressió múltiple. Això fa que podem concloure que als 

llocs on es planta aquesta varietat el raïm es paga bastant per sota del preu mitjà. És 

molt possible que això s'expliqui amb la joventut d'implantació que encara tenen 

aquestes varietats. Tot i que això està canviant, és evident que el consumidor segueix 

sent molt reticent a provar nous raïms. I és cert que encara té molta més sortida un 

Sauvignon Blanc o un Chardonnay que un Picapoll o un Xarel·lo. Un altre motiu que 

podria explicar el comportament negatiu d'aquesta variable és la producció. En 

l'entrevista al Celler de Fargas Fargas, ens van explicar que depèn del vi i la varietat 

que s'està tractant, es poden optar per unes produccions o unes altres. Aquesta 

producció es pot controlar amb la poda d'hivern i primavera. I és molt possible que en 

aquestes varietats es busqui estirar la producció en comptes d'optar per un raïm més 

concentrat.  

 

 Una altre variable que surt força significativa amb els dos anàlisis és la 

Qualificació mitjana del vi. Aquesta variable que aparentment semblava que no 

tindria relació, ha acabat sent bastant important. I és interessant la relació que hi pot 

haver entre una puntuació dels vins fets a cegues per reconeguts enòlegs i el preu del 

raïm de vinificació. Evidentment aquesta relació és positiva.  
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 També és important destacar la variable orografia o pendent, que ha sortit 

força significativa amb els dos estudis i té bastant de lògica ja que els costos de 

veremar i podar manualment són evidents i això ha d'encarir per força el preu del raïm. 

Així doncs podem dir que com més irregular és el terreny, més car serà el preu del raïm.  

 

 Per acabar, hi ha dues variables que apareixen com a molt significatives amb 

el segon anàlisi, i com a força significatives en el primer. Es tracta de la D.O Tarragona i 

la D.O Terra Alta, que influeixen al vi de forma negativa. Això és bastant comprensible 

amb el cas de la D.O Tarragona, que tothom sap que és una Denominació que 

sempre ha optat per una producció alta lluny de la qualitat. Hem de dir que la zona 

produeix més sota d'altres segells com el de D.O Catalunya que sota el seu propi 

segell. Això s'explicaria perquè sovint el producte final té més sortida sota un segell poc 

qualitatiu que amb un segell que pretén donar qualitat. Tot això també fa baixar de 

preu el raïm que es ven com a D.O.  

 El cas de la D.O Terra Alta és més curiós tot i que també hi pot haver un fet que 

expliqui aquests resultats. I és que la D.O Terra Alta és una denominació que ha optat 

molt fort pel cultiu de dues soles varietats de raïm: la garnatxa negre i la garnatxa 

blanca. Les dues varietats autòctones i encara amb poca sortida al mercat. Això fa 

que els seus vins encara no s'hagin posicionat més amunt. I segur que la baixa 

diversitat en la plantació de varietats també hi ha ajudat. És molt difícil aconseguir un 

vi equilibrat i d'alta qualitat només amb una sola varietat, i el lema de la terra alta és 

"vins de garnatxa 100%". 

 

 Pel què fa referència a la resta de Denominacions d'Origen, hem de parlar de 4 

que apareixen en els resultats de la regressió múltiple: D.O Costers del Segre, D.O Pla 

de Bages, D.O Alella i D.O Montsant.  

 D.O Costers del Segre i D.O Pla de Bages apareixen també com a molt 

significatius amb el segon anàlisi de la correlació de Pearson. Segurament són les dues 

Denominacions d'Origen més positivament significatives després de la D.O.Q Priorat.  

 Hi ha diferències importants entre aquestes dues Denominacions, i segurament 

seria precipitat treure gaires conclusions. Però una de les característiques que 

possiblement expliqui aquests preus alts sigui l'existència d'un gran productor que té la 

capacitat de marcar els preus del raïm de tota la D.O. Passa a les terres del Segre amb 

Raimat, i al Bages amb Abadal. Dos cellers que tenen la capacitat de produir vi de 

gran qualitat i de marcar el preu del raïm a tota la seva zona.  
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 D.O. Alella i D.O Montsant estan afegits a la regressió múltiple i s'han de 

destacar com a dues de les denominacions d'Origen que opten clarament per la 

qualitat. De totes maneres, no podem extreure conclusions de l'estudi ja que en el 

primera correlació apareixen com a negatius. És important comentar que la D.O 

Montsant ha millorat moltíssim el seu segell qualitatiu en els últims dos anys. Fet que cal 

remarcar ja que l'estudi elaborat només arriba fins al 2012.  

 

 La resta de variables no són prou significatives com per extreure'n conclusions. 

Però si que podem afirmar que la Denominació d'Origen és un factor important en el 

moment de posar preu al raïm de cada regió vitivinícola catalana. Fet que se'ns dubte 

influeix en el preu del sòl, encara que sigui des d'un punt de vista d'arrendament agrari.  

 Com es venia dient doncs, la D.O.Q Priorat ha aconseguit posar el seu segell en 

un punt que ha convertit tota la seva comarca i el seu teixit econòmic que depèn 

exclusivament de la producció del raïm. I és aquesta forta dependència i aquesta 

marca monopolística que han convertit el valor del sòl agrari del Priorat en quelcom 

més que unes hectàrees amb un simple potencial agrícola. La inversió al Priorat per 

part d'estrangers amb molt de capital també respon a unes noves fonts d'ingressos 

lligades al vi com són l'enoturisme, un turisme que sol ser d'alt poder adquisitiu.  

 

 Pel què fa a la resta de Denominacions d'Origen no hi ha una evidència que 

demostri que el preu del raïm té un efecte positiu o negatiu directe sobre el preu del 

sòl. No obstant, es demostra que el preu del raïm varia considerablement amb la 

marca o Denominació d'Origen amb la qual va associada. Fet que mostra que la 

marca monopolística pot funcionar, sobretot en llocs on hi ha un productor amb 

capacitat per marcar i influir dins el mercat de preus.  
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ANNEX 1: Dispersió o representació gràfica extraient tots els casos de la D.O.Q Priorat: 
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ANNEX 2: Càlcul de la correlació de Pearson extraient tots els casos de la D.O.Q Priorat: 
 

 

 


