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La Denominació d'Origen Catalunya i el seu Reglament es va aprovar per Ordre del 

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de 22 

de juny de 1999, a l'empara de la Llei 25/1970, Estatut de la Vinya, del Vi i dels 

Alcohols, i del seu Reglament aprovat per Decret 835/1972, de 23 de març, en l'article 

79 del qual es defineix per denominació d'origen “el nom geogràfic de la regió, 

comarca, lloc o localitat per designar un producte procedent de la vinya, del vi o dels 

alcohols de la respectiva zona, que tinguin qualitats i caràcters diferencials deguts 

principalment al mitjà natural i a la seva elaboració i criança”, i el ser article 80 disposa 

que s'entendrà per zona de producció: “la regió, comarca, lloc o pago (finca) vitícola 

que per les característiques del mitjà natural, per les varietats de vinya i sistemes de 

cultiu, produeix raïm de la qual s'obtenen vins de qualitats diferents i pròpies 

mitjançant modalitats específiques d'elaboració”. És lògic doncs que se'ns plantegi la 

curiositat del per què es va plantejar i aprovar una denominació d'origen que, per 

l'amplitud i varietat  de la zona de producció, tot el territori de Catalunya amb diversos 

microclimes i característiques edafològiques, no reunia, segons el meu criteri, cap de 

les condicions o requisits que es desprenen de les definicions regulades en l'Estatut en 

vigor en el seu moment. L'Ordre de 22 de juny de 1999 va ser modificada per l'Ordre 

de 12 de desembre de 2000. 

La DO Catalunya i el seu Reglament va ser de nou aprovada per l'Ordre    

ARP/149/2005, d'11 d'abril, publicada en l'Ordre APA/3692/2006, de 10 de novembre, 

(així com la de les correccions d'errates de 19 de setembre de 2005 i 4 de juliol de 

2006), redactada amb un doble objectiu: en aplicació de la Llei 15/2002 del Parlament 

de Catalunya, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola, desenvolupada pel Decret 

474/2004, de 28 de desembre, i per validar a la vegada allò regulat en l'Ordre de 22  

de juny de 1999, a la qual m’he referit en el paràgraf anterior, atès que aquesta Ordre 

va quedar sense efecte per Sentència 948/2003 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. Posteriorment, l'Ordre ARP/149/2005 va ser modificada per l'Ordre 

AAR/495/2010, de 22 d'octubre, publicada mitjançant la Resolució de la Direcció 

General d'Indústries i Mercats Alimentaris, de 28 d'abril de 2011, per la qual s'hi 

afegeix un apartat al seu article 52, amb la finalitat de possibilitar al Consell Regulador 

la imputació de pagaments de deutes més antics d'aquells operadors que sol·licitin 

nous serveis, així com ampliar la zona de producció i incorporar el llistat de varietats 

de vinya ja incloses en la resta de reglaments de les denominacions d'origen 

catalanes, i adaptar-se així a aquests diferents reglaments. En definitiva, incorporar en 

la DO Catalunya les zones de producció i les varietats de raïm de les deu DOP 

catalanes reconegudes (Alella, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, 

Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta). 

Lògicament, la proposta i aprovació de la DO Catalunya, i ens referim ara a l'aprovada 

per ARP/149/2005, havia de basar-se en normativa que permetés la superposició 

d'una mateixa parcel·la de vinya en diversos nivells de qualitat de vi, és a dir, que una 



parcel·la inscrita en la DO Penedès, poso per exemple, pogués alhora estar inscrita en 

la DO Catalunya. Referent a això, comento: 

a).- Si bé no és legislació bàsica per a les comunitats autònomes, cal assenyalar  que 

l'article 16 de la Llei 24/2003 de la Vinya i el Vi (avui derogada en part per la Llei 

6/2015, però que estava en vigor en aprovar-se la ARP/149/2005), estableix un 

sistema de protecció de la qualitat dels vins amb diferents nivells, que poden 

superposar-se pels als que procedeixen d'una mateixa parcel·la, sempre que els raïms 

utilitzats i el vi obtingut compleixin els requisits establerts. Tal és el cas, dit a títol 

d'exemple, de la denominació de pago (finca) “Prado de Irache”, amb 16,58 hectàrees 

de vinyer en el terme municipal de Ayegui, que pertany a la zona de producció de la 

DOP Navarra, els vins de la qual poden comercialitzar-se amb aquesta denominació 

si, en una campanya determinada, no compleixen les condicions més estrictes de la 

denominació de finca i, en canvi, sí compleixin les de la DOP Navarra. En concret, 

l'article 17 de la Llei Foral 16/2005, de 5 de desembre, d'ordenació vitivinícola, 

disposa: “1. Els diferents nivells de protecció reconeguts al territori de la Comunitat 

Foral de Navarra podran superposar-se geogràficament. 2. Una mateixa parcel·la de 

vinyer, definida segons el Registre Vitícola, podrà proporcionar raïms per a l'elaboració 

de vins amb destinació a un únic o a diferents nivells de protecció, sempre que els 

raïms utilitzats i el vi obtingut compleixin els requisits establerts per al nivell o nivells 

triats, inclosos els rendiments màxims de collita per hectàrea assignats al nivell triat. 

En cap cas una mateixa parcel·la vitícola podrà proporcionar raïms per a l'elaboració 

de dos tipus de vi de la terra”, text redactat en la mateixa línia conceptual que l'article 

16  de la Llei 24/2003 de la Vinya i el Vi, així com també l'article 10 de la Llei 10/2007, 

de 26 de novembre, de Protecció de l'Origen i la Qualitat dels Vins d'Andalusia, i 

l'article 12 de la Llei 8/2005, de 10 de juny, de la Vinya i del Vi de Castella i Lleó, entre 

d’altres. 

b).- En canvi, l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 15/2002 del Parlament de Catalunya, de 

27 de juny, d'ordenació vitivinícola, fuig de tota referència a convivència entre nivells 

de qualitats i introdueix en la legislació catalana el concepte de convivència  entre 

diferents denominacions d'origen, disposant: “Al territori de Catalunya poden conviure 

diferents denominacions d'origen, podent sobreposar-se geogràficament, sempre que 

ho autoritzin totes les denominacions d'origen afectades, i sempre que el raïm i els 

vins produïts en una zona protegida compleixin les normes més estrictes d'entre les 

considerades per les denominacions d'origen que se sobreposin”, text aquest, molt 

desafortunat a criteri meu, íntegrament reproduït en l'article 10 del Decret 474/2004, de 

28 de desembre, de la Generalitat de Catalunya que desenvolupa la Llei 15/2002. 

Sembla evident que el legislador català, en evitar condicionar la convivència de 

parcel·les a l'obtenció de diferents nivells de qualitat de vins, tenia en ment un intent, 

groller segons el meu criteri, de justificar l'existència de la DO Catalunya amb una zona 

de producció superposada a les d'unes altres DO ja existents, sense tenir en compte 

que, a part de tota consideració jurídica, la lògica interpretació d'una possible 

superposició de vins derivats d'una mateixa parcel·la de vinya ha de respondre a 

l’existència de diferents nivells de qualitat d'aquests vins i no a un mateix nivell. La 

normativa catalana possibilita que dues denominacions del “mateix nivell”, la DOP 

Tarragona i la DOP Montsant poso per exemple, i per citar dues amb zones limítrofes 

dins del territori de Catalunya, puguin compartir parcel·les de producció amb l'única 



limitació de que hi estiguin d'acord els respectius consells reguladors, suposat aquest 

que, de produir-se, seria una transgressió, al meu entendre, dels principis fonamentals 

que determinen el concepte de regió determinada per a la producció d'un vi de qualitat, 

doncs no cal oblidar que, d'acord amb la normativa comunitària, les característiques de 

la zona geogràfica delimitada és element fonamental perquè el vi adquireixi els seus 

caràcters diferencials que motiven el seu reconeixement com vi amb DOP; referent a 

això, aquesta possibilitat entraria fins i tot en col·lisió amb els apartats 2, 3 i 4 de 

l'article 4 de la Llei 15/2002 del Parlament de Catalunya. 

Cal observar que l'article 8 del Reglament de la DOP Catalunya, en disposar: “Les 

vinyes on també el raïm pot ser destinat a altres denominacions d'origen o vins de 

qualitat produïts en una regió determinada (vcprd), la producció màxima admesa serà 

la que sigui de menys producció”, complica encara més el tema ja que introdueix, en 

una norma de rang inferior a la Llei 15/2002 i al Decret 474/2004, un nou criteri de 

convivència com és el de la convivència amb “vins de qualitat produïts en una regió 

determinada (vqprd)” que, d'acord amb l'article 2 de la pròpia Llei 15/2002, d'ordenació 

vitivinícola catalana, inclou no només els vins amb denominació d'origen sinó també 

els vins amb denominació d'origen qualificada i els vins de finca, en un desafortunat 

intent, segons el meu criteri, d'aproximació a la legislació estatal i a la de la resta de 

les comunitats autònomes. 

Pel seu interès general, comento aquí que el Reglament (CE) 479/2008 del Consell, 

que estableix l'organització del mercat (OCM) vitivinícola, va implantar una nova 

regulació per als noms geogràfics de vins, desapareixent els vcprd i incorporant les 

DOP (denominació d'origen protegida) i les IGP (indicació geogràfica o d'origen 

protegida), passant la competència sobre el seu reconeixement dels Estats membres a 

la Comissió europea; així mateix, recalco que el procediment d'inclusió en el registre 

comunitari es fa semblant al de DOP/IGP dels productes agroalimentaris (Reglament 

(CE) 510/2006), requerint per tant d'un plec de condicions. Encara que aquest 

reglament està derogat pel Reglament (CE) 491/2009, el seu contingut es manté 

vigent, en haver quedat inclòs en el Reglament (CE) 1234/2007, que regula la OCM 

única per a tot el sector agrícola, on queda integrat el vitivinícola. 

Era a les acaballes de la dècada dels anys 90 del segle passat, quan una important 

empresa de vins catalana, que solia comprar vins negres en una determinada zona de 

la província de Saragossa, va optar per provar la seva substitució amb vins de la 

subzona “Falset” de la DO Tarragona amb un resultat reeixit per a l'empresa 

elaboradora i embotelladora, cosa que va ampliar, a la vegada, el marcat d'uns vins 

negres la comercialització dels quals, com vi embotellat amb DO, era precària. Ara bé, 

per a que un vi potencialment protegit per una denominació d'origen pogués ser 

comercialitzat no embotellat, havia de ser prèviament desqualificat com vi DO, la qual 

cosa comportava una declaració implícita de que el vi mancava dels requisits exigits 

per poder ser comercialitzat com un vi de qualitat, cosa que, fàcil de comprendre, de 

cap manera podia interessar a una possible empresa compradora d’aquest vins 

l’objectiu de la qual fora comercialitzar vins de qualitat. Destaco que el percentatge de 

vins embotellats amb DO Tarragona, i d’altres DO catalanes, en relació amb la 

producció total de vi procedent de la zona emparada per la corresponent denominació 

d'origen, era del tot insuficient per poder sostenir amb arguments objectius que tenien 

“un elevat prestigi en el tràfic comercial en atenció al seu origen, i que la seva qualitat i 



característiques es deguin fonamental o exclusivament al mitjà geogràfic que inclou els 

factors naturals i humans”, que era un requisit comunament acceptat i posteriorment 

recollit en l'article 22 de la Llei 24/2003 de la Vinya i del Vi. Per tant, si es possibilitava 

que el vi amb dret a DO que no es venia embotellat, per falta de suficient mercat, en 

comptes de ser desqualificat per vendre´l a dojo es pogués vendre emparat per una 

altra denominació més àmplia, se solucionava el problema: el possible destinatari 

comprava un vi qualificat com de qualitat i el venedor quedava satisfet amb l'ampliació 

del seu mercat de venda. Oli en un llum!, si se’m permet l’expressió. 

Arribats a aquest punt, i no entrant aquí a polemitzar sobre si la decisió presa en el seu 

moment era o no justificada, la pregunta que immediatament se suscita és la de si un 

vi embotellat amb DOP Catalunya té actualment un elevat prestigi en el tràfic comercial 

en atenció al seu origen, i si la seva qualitat i característiques es deuen al mitjà 

geogràfic de la seva àmplia zona de producció, o és més aviat un vi de “categoria” 

inferior al que, procedent d'aquesta mateixa zona, es comercialitza amb el nom de la 

denominació d'origen específica de la zona. Un exemple entenedor: Un vi procedent 

d'un terme municipal de la zona de producció de la DOP Penedès, que es 

comercialitza amb etiqueta de la DOP Catalunya, es valora en el mercat consumidor 

igual, millor o pitjor que si es comercialitza amb etiqueta de la DOP Penedès?, en 

igualtat de condicions quant a varietat o varietats, anyada, grau alcohòlic i criança. Per 

respondre a aquesta pregunta n’hi ha prou en consultar la pàgina web de qualsevol 

empresa especialitzada en la venda de vins de qualitat, o les dades de qualsevol 

revista especialitzada del ram. Jo em limito a reproduir aquí el següent quadre publicat 

per l'Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI) vers el total de vi embotellat venut a 

l’any 2013, amb el preu mitjà per ampolla, elaborat a partir de les dades facilitades per 

les DO’s: 

DOP MERCAT INTERIOR MERCAT EXTERIOR 

 Ampolles €/ampolla Ampolles €/ampolla 

Catalunya 29.112.524 2,18 30.573.729 2,28 

Alella (1) 56.245 3,89 19.716 3,56 

Conca de Barberà (2) 695.919 2,95 254.764 3,68 

Costers del Segre (3) 3.951.328 3,50 1.990.914 2,60 

Empordà 4.579.287 (*) 843.870 (*) 

Montsant 2.693.233 (*) 2.204.895 (*) 

Penedès 10.511.739 4,53 5.270.148 5,14 

Pla de Bages 267.821 5,59 106.683 4,43 

Priorat 1.807.588 5,34 1.998.165 7,48 

Tarragona 1.410.052 1,57 540.472 1,49 

Terra Alta  (*) (*) 813.754 2,11 

Mitjana sense comptar  
DOP Catalunya --- 3,91 --- 4,05 (4) 

(*) Dades no facilitades per les DO.  

(1) DO Alella: Les dades corresponen al 1r trimestre del 2013. 
(2) DO Conca de Barberà: Amb la finalitat de no desquadrar la suma del total d'aquesta taula, no s'ha 
inclòs el valor econòmic total de 148.567 € per no estar desglossat per mercat interior i exterior i 
tampoc s'ha tingut en compte aquest valor per al càlcul del preu mitjà per ampolla 
(3) DO Costers del Segre: Dades provisionals. 
(4) Sense comptabilitzar DO Terra Alta ja que tampoc ho comptabilitzem per al mercat interior, per falta de 

dades. 



En el qual observem que el preu mitjà per ampolla d'una DOP Penedès és més del 

doble del d'una DOP Catalunya, tant al mercat interior com en l'exterior, i quant al preu 

d'un vi DOP Catalunya, en relació a la mitjana de la resta de DOP catalanes, és 

aproximadament d'un 56%. Davant aquest fet, no he pogut resistir la curiositat de 

consultar llista de preus d’oferta online dels vins oferts amb DOP Catalunya i amb DOP 

Empordà i Montsant, que son les dues DOP de les què no figuren dades en el quadre 

anterior. Doncs bé: la mitjana del preu de venda, IVA inclòs, dels 15 vins més barats 

d’una mostra de 50 vins és de: 7,10 €/ampolla de 75 c. de la DOP Montsià; 6,20 

€/ampolla de la DOP Empordà; i 2,56 €/ampolla  de la DOP Catalunya. 

Ens preguntem: Quines característiques diferencials poden existir entre un vi DOP 

Catalunya i un altre DOP català?: 

A).- Zona de producción 

La zona de producció dels vins emparats per la DOP Catalunya està constituïda per 

les parcel·les de vinya inscrites en el Registre vitivinícola de Catalunya situades en els 

termes municipals o àrees geogràfiques que indiquem en l'annex I, de l'anàlisi del qual 

fem les següents observacions: 

a).- Totes les parcel·les de vinya inscrites en la DOP Catalunya estan, a la vegada, 

inscrites en una altra DOP catalana, excepte les parcel·les dels següents municipis, 

que son de molt poca significació vitivinícola: 

Província Comarca Municipi 

Barcelona Alt Penedès  Avinyonet del Penedès 

Anoia Bellprat; Carme; Copons; Igualada; Jorba; Òdena; Orpí; 
Pobla de Claramunt; Sant Martí de Tous; Santa Margarida 
de Montbui; Santa María de Miralles; La Torre de 
Claramunt; Vilanova del Camí 

Baix Llobregat Collbató; Esparraguera 

Vallès Occidental Castellbisbal 

Vallès Oriental Canovelles; Fogars de Monclús   

Girona Alt Empordà Cadaqués; Cistella; Colera; Palau Savardera; Riumors; La 
Selva del Mar; Vilafant. 

Baix Empordà Calonge  

Lleida Pallars Llussà Conques, Figuerola d’Orcau i Orcau-Bastús (nuclis de 
Isona i Conca Dellá) 

Segarra Ametlla de Segarra (Montolíu de Cervera);  

Segrià Alpìcat; Lleida;  

Urgell Agramunt  

Tarragona Alt Camp Querol; Vila-rodona 

Baix Ebre Ametlla de Mar; El Perelló 

Tarragonès Creixell; Roda de Barà; Vila-seca 
 

b).- Estan inscrites en la DOP Catalunya totes les parcel·les de vinya inscrites en les 

altres DOP catalanes, llevat les dels municipis que especifiquem en el següent quadre: 

DOP Municipi 

Alella  No hi ha excepció 



Conca de Barberà Vilanova de Prades 

Costers del Segre Albagés, Alcarràs, Almacellas, Borges Blanques, Cubells, Ibars 
d’Urgell,  Juneda, Juncosa, Os de Balaguer, Pla de la Font, Sort, 
Vilagrassa i l’Ametlla (Valls de Riu Corb) 

Empordà Boadella i les Escaules, Castell-Platja d’aro, Palau-sator, Pals, 
Regencós, Torrent, Torroella de Montgrí i  Vilanant, 

Montsant No hi ha excepció 

Penedès Banyeres del Penedès, Cabrera de Igualada,  Sant Llorenç d'Hortons, 
Sant Sadurní d'Anoia i Sitges 

Plà de Bages Aguilar de Segarra, Mura, El Pont de Vilomara, Rocafort, Sant Mateu 
de Bages, Santa Maria d'Oló, Súria i Talamanca 

Tarragona Albiol, Mora d’Ebre, Palma d’Ebre, Rasquera, Ribarroja d’Ebre, Torre 
de l’Espanyol, Vilanova d’Escornalbou, Vila-rodona i Vilaseca 

Terra Alta Corbera d’Ebre 
 

D'això deduïm que pràcticament la totalitat del vinyer català està inscrit en una DOP 

específica i, a la vegada, en la DOP Catalunya. No obstant això, destaquem que tres 

municipis significatius en el sector vitivinícola català, com són Banyeres del Penedès i 

Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) i Vila-rodona (Alt Camp), no tenen vinya inscrita en 

la DOP Catalunya, fet que deduïm ha d'estar relacionat amb la seva forta vinculació 

amb el cava. 

c).- De dades publicades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 

l’INCAVI i les diverses DOP, exposem següent quadre referit a la campanya 

2012/2013: 

DOP 
 

Ha. 
inscrites 

Viticultors Cellers (*) Producció Hl 

Alella (1) 228 96 8 3.191 

Conca de Barberà 3.599 857 23 4.469 

Costers del Segre 4.537 583 40 40.916 

Empordà 1.776 322 50 38.924 

Montsant 1.860 720 60 17.339 

Penedès 19.243 2.759 179 133.167 

Pla de Bages 450 85 11 6.573 

Priorat 1.897 606 99 9.528 

Tarragona 4.560 1.367 52 18.375 

Terra Alta 5.968 1.503 49 31.613 

SUMA 44.118 8.898 471 304.095 

Catalunya 47.066 8.588 206 404.150 

(*) Incloses embotelladores 
(1) Dades de la campanya 2011/2012. 
Nota: Atès que les xifres procedents de les diverses fonts d'informació no sempre coincideixen, 

s'exposen aquí les que semblen més plausibles amb la realitat, cosa que ens és suficient a 

l'efecte d'aquest escrit, sense entrar a dilucidar sobre la incoherència de determinades xifres. 

B).- Varietats de raïm 



D'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (AAA) 

580/2014, de 7 d'abril, les varietats de raïm inscrites en el Registre corresponent a 

Catalunya són: 

Recomenades (R) --- --- 

Cabernet Franc, T Cabernet Sauvignont, T Chardonnay, B 

Garnacha Blanca, Gasnatxa 
Blanca,  B, Lladoner Blanco, B 

Garnacha Peluda, T Garnacha Tinta, Garnatxa 
Tinta, Lladoner Tinto, T. 

Mazuela, Samsó, T Merlot, T Monastrell, Morastrell, T 

Moscatel de Alejandrà, B Parellalla, Montonec, 
Montonega, B 

Picapoll Blanco, B 

Pinot Noir, T Riesling, B Sauvinyon Blanc, B 

Syrah, T Tempranillo, Ull de Llebre, T Trepat, T 

Viura, Macabeo, B. Xarelo, Cartoixa, Pansal, Pansa 
Blanca, B 

--- 

Autoritzades (A) --- --- 

Albariño, B. Chenin, B Gewurztraminer, B 

Garnacha Roja, Garnacha 
Gris, T. 

Garnacha Tintorera, T Malvasía, Subirat Parent, B 

Malvasía de Sitges,  B Moscatel de Grano Menudo, B Pedro Ximénez, B 

Petit Verdot, T Picapoll Negro, T Sumoll, B 

Sumoll, T Vinyater, B. Viognier, B. 
(*) B = blanca;  T = negra. 

La correspondència entre aquestes varietats i les varietats reconegudes en els 

reglaments i plecs de condicions de les DOP catalanes es representa en el quadre que 

exposo en l'annex II, en el qual no s’especifica si, en cada DOP, la varietat és 

“recomanada” (R) o “autoritzada” (A), segons el corresponent plec de condicions, ja 

que no hi ha coincidència en tots els casos entre aquests plecs de condicions i l'Ordre 

(AAA) 580/2014, de 7 d'abril, fet que no afecta a l’objectiu d’aquest escrit. De l'anàlisi 

d'aquest quadre, s'observa una total coincidència en el llistat de varietats entre la DOP 

Catalunya i la resta de DOP catalanes. 

CONCLUSIÓ 

És evident que, a part dels vins destinats a l'elaboració de vins escumosos (cava, 

granvàs, …) i d’altres vins especials, de la mateixa superfície de vinya de Catalunya 

surten dos tipus de vi tranquil, un que es comercialitza emparat per la DOP Catalunya i 

un altre emparat per la DOP específica pròpia de la zona determinada, entre els que hi 

ha una important diferencia de preu en el mercat consumidor, de la qual cosa es 

dedueix, tret que es demostri el contrari, que el vi DOP Catalunya és considerat com 

de segona categoria envers la resta de la gran majoria dels vins amb DOP específica 

del territori català, és a dir, dit a títol de presumpció, el vi elaborat en un celler inscrit en 

la DOP Montsant, per citar un exemple, si no se’l valora com tal, es ven per a ser 

destinat a DOP Catalunya.  

És el meu criteri que aquesta situació no hauria de continuar, ja que no afavoreix el 

prestigi del vi català. Hi ha algú dels que han tingut la paciència de llegir-me fins aquí, 

que hagi demanat, sentiments a part, colca vegada en un restaurant un vi de la DO 

Catalunya?. Administrativament, aquesta situació té una solució fàcil; n’hi hauria prou 



en reconèixer, tal com ho fa la legislació estatal i la de les altres comunitats autònomes 

consultades, la coexistència de diferents nivells de qualitat procedents d'una mateixa 

parcel·la de vinya, en lloc d'acceptar la convivència de diferents denominacions 

d'origen sobreposades geogràficament, modificant en conseqüència l’article 3 de la 

Llei 15/2002 d'ordenació vitivinícola, i posteriorment gestionar la qualificació d'Indicació 

Geogràfica Protegida Vi de Catalunya, tal com ho és IGP Vi de la Terra: Extremadura; 

IGP Vi de la Terra: Castilla y León; IGP Vi de la Terra: Castilla, i tantes altres, 

reservant la menció denominació d'origen protegida per a les DOP específiques 

actualment existents. És fàcil d’entendre si utilitzem un argot futbolístic: Algú entendria 

que un Club de Futbol tingués dos equips a primera divisió?; on seria la rivalitat, 

sempre necessària per a millorar?. El lògic és tenir un equip a primera y un a segona, i 

quan un jugador del de segona destaca se’l puja al de primera, o no?. Y si un del de 

primera divisió falla massa, se’l envia a la segona, però això ja és un altre tema … 

Barcelona, abril de 2016 

 

ANNEX 1.- ZONA DE PRODUCCIÓ 

Per a cada municipi relacionat, s'especifica la zona de producció de la DOP a la qual 

pertany, a més de la de la DOP Catalunya. En els què no se’n especifica cap, vol dir 

que, llevat errada o posterior inclusió, no figura en cap dels reglaments  o plec de 

condicions de les DOP esmentades. Les abreviatures (x) corresponen a les DOP: 

Alella (A), Conca de Barberà (CB), Costers del Segre (CS), Empordà (E), Montsant 

(M), Penedès (Pe), Pla de Bages (PB), Priorat (Pr), Tarragona (T) i Terra Alta (TA). 

Municipi DOP  Municipi DOP  Municipi DOP 

Abrera Pe  Algerri CS  Argentera T 

Agramunt 
(Montclar) 

CS  Alió T  Argentona A 

Agullana E  Almenar  CS  Arnes TA 

Aiguamúrcia Pe i 
CB 

 Almoster T  Artés PB 

Albi CS  Alòs de Balaguer CS  Artesa de Segre CS 

Albinyana Pe  Alpicat ---  Ascó T 

Alcover T  Altafulla T  Avinyó PB 

Aleixar T  Ametlla de Mar ---  Avinyonet de Puigventós E 

Alella A  Ametlla de Segarra ---  Avinyonet del Penedès Pe 

Alfarràs CS  Arbeca CS  --- --- 

Alforja T  Arbós PE  --- --- 
 

Balaguer CS  Bellaguarda CS  Biure E 

Balsareny, PB  Bellmunt Priorat PR  Blancafort CB 

Barberà Conca CB  Bellprat ---  Bonastre Pe 

Batea TA  Bellvei PE  Borges del Camp T 

Begues Pe  Benissanet T  Bot TA 

Begur E  Bisbal Falset M  Botarell T 

Belianes CS  Bisbal Penedès PE  Bràfim T 
 



Cabanes E  Campmany E  Cervià de les Garrigues CS 

Cabanyes, Les Pe  Cardona PB  Cistella E 

Cabacés M  Carme ---  Ciutadilla CS 

Cabra del Camp T i CB  Caseres TA  Colera E 

Cabrils A  Castell de Mur CS  Collbató --- 

Cadaqués E  Castellbisbal ---  Colldejou T 

Calafell Pe  Castellet La Gornal Pe  Conesa CB 

Calders PB  Castellflorit del Boix PB  Conques --- 

Callús PB  Castellgalí PB  Constantí T 

Calonge E  Castellnou de Bages PB  Copons --- 

Cambrils T  Castelló de Farfanya CS  Corbera de Llobregat Pe 

Canovelles ---  Castellvell del Camp T  Cornudella de Montsant M 

Cantallops E  Castellví de la Marca PE  Creixell  --- 

Canyelles PE  Castellví de Rosanes Pe  Cubelles  Pe 

Capçanes M  Catllar, El T  Cunit Pe 

Capellades ---  Cervelló Pe  --- --- 
 

Darnius E  Falset  M y PR  Floresta, La CS 

Duesaigües T  Fatarella, La TA  Fogars de Monclús --- 

Escala Dei Pr  Figuera, La M  Fonollosa PB 

Esparraguera ---  Figueres E  Fontrubí Pe 

Espluga Calba CS  Figuerola del Camp T  Foradada CS 

Espluga de Francolí CN  Figuerola d’Orcau ---  Forès CB 

Espolla E  Flix T  Fulleda CS 
 

Gandesa  TA  Llacuna, La PE  Menàrguens CS 

García M y T  Llançà E  Milà, El T 

Garidells, Els T  Lleida CS  Miravet T 

Garriguella E  Llers E  Molar, El M y Pr 

Gavet de la Conca CS  Llimiana CS  Mollet de Peralada E 

Gelida Pe  Lloar, El Pr  Monistrol de Calders PB 

Gimenells CS  Llorenç Pe  Mont-ras E 

Ginestar  T  Maldà CS  Mont-roig del Camp T 

Granada, La PE  Manresa PB  Montblanc CB 

Granyaneda CS  Marçà M  Montbrió del Camp T 

Granyena de Segarra CS  Margalef M  Montferri T 

Gratallops Pr  Martorell Pe  Montgat A 

Guiamets, Els M  Martorelles A  Montmell, El Pe 

Guimerà CS  Masarac E  Montoliu de Segarra CS 

Gurb (Tremp) CS  Masllorenç T  Montornès de Segarra CS 

Horta de Sant Joan TA  Masnou, El A  Montornès del Vallès A 

Hostalets de Pierola, 
Els 

Pe  Masó, La T  Mora de Nova M y T 

Igualada ---  Maspujols T  Morell T 

Isona i Conca D’Ellà CS  Masquefa PE  Morera de Montsant, La Pr 

Jonquera, La E  Masroig, El M  --- --- 

Jorba ---  Mediona Pe  --- --- 
 



Nalec CS  Òdena ---  Omells de la na Gaia, Els CS 

Navarcles PB  Olèrdola Pe  Orcau-Bastús --- 

Navàs PB  Olesa de 
Bonesvalls 

Pe  Orpí --- 

Nou de Gayà, La T  Olivella Pe  Orrius A 

Nulles T  Omellons, Els CS  ----  
 

Pacs del Penedès Pe  Pinell de Bray, El TA  Porrera Pr 

Palafrugell E  Pira CB  Port de las Selva E 

Palamòs E  Pla de Santa María T  Portbou E 

Palau de Noguera 
(Tremp) 

CS  Pla del Penedès Pe  Pradell de la 
Teixeta, El  

M 

Palau Savardera E  Pobla de Cérvoles, La CS  Prat de Comte TA 

Pallaresos, Els T  Pobla de Claramunt ---  Preixana CS 

Pau E  Poble de Mafumet, La  T  Preixens CS 

Pedret i Marzà E  Poble de Masaluca, La  TA  Premià de Dalt A 

Penelles CS  Pobla de Montornés, La T  Premià de Mar A 

Perafort T  Poboleda, La Pr  Puigcercós (Tremp) CS 

Peralada E  Pont d’Armentera, El T  Puigdàlber Pe 

Perelló, El ---  Pont de Molins E  Puigpelat T 

Piera Pe  Pontons Pe  Querol --- 
 

Rabós E  Salomó T  Santa Margarida i els 
Monjos 

Pe 

Raïmat 
(Lleida) 

CS  Sant Climent Sescebes E  Santa María de 
Martorelles 

A 

Rajadell PB  Sant Cugat Sesgarrugues Pe  Santa María de 
Miralles 

Pe 

Renau T  Sant Esteve Sesrovires Pe  Santa Oliva Pe 

Reus T  Sant Fost de Campsentelles A  Santpedor PB 

Riera de Gaià, 
La 

T  Sant Fruitós de Bages PB  Sarral CB 

Riudecanyes T  Sant Jaume dels Domenys PE  Secuita, La T 

Riudecols T  Sant Joan de Vilatorrada PB  Selva del Mar, La E 

Riudoms T  Sant Martí de Riucorb CS  Selva del Camp, La T 

Riumors ---  Sant Martí de Tous ---  Senant CB 

Roca del 
Vallès, La 

A  Sant Martí Sarroca Pe  Sitges Pe 

Rocafort de 
Queralt 

CB  Sant Pere de Ribas Pe  Solivella CB 

Roda de Barà ---  Sant Pere de Riudavitlles Pe  Subirats Pe 

Rodonyà T  Sant Quintí de Mediona Pe  Sucs (Lleida) CS 

Roses E  Sant Salvador de Guardiola PB  Suterranya (Tremp) CS 

Rourell, El T  Santa Fe del Penedès Pe  Santa María de 
Miralles 

--- 

Sallent PB  Santa Margarida de Montbui ---  --- --- 
 

Talam CS  Terrades E  Torredembarra T 



Tarragona T  Tiana A  Torrelavit Pe 

Tàrrega CS  Tivissa M y T  Torrelles de Foix Pe 

Tarrés CS  Torre de Claramunt, La ---  Torroja del Priorat Pr 

Teià A  Torre de Fontaubella, La M  Tremp CS 
 

Ulldemolins M  Vila-rodona ---  Vilanova del Vallés A 

Vall-llobrega E  Vila-seca ---  Vilanova i la Geltrú Pe 

Vallbona de 
les Monges 

CS  Vilabella T  Vilassar de Dalt A 

Vallclara CB  Vilafant ---  Vilaverd CB 

Vallfogona de 
Riucorb 

CS  Vilafranca del Penedès Pe  Vilella Alta, La Pr 

Vallirana Pe  Vilajuïga E  Vilella Baixa, La Pr 

Vallmoll T  Vilalba del Arcs TA  Viloví del Penedès Pe 

Vallromanes A  Vilallonga del Camp T  Vilosell, El CS 

Valls T  Vilamaniscle E  Vimbodí CB 

Vendell, El Pe  Vilamitjana (Tremp) CS  Vinaixa CS 

Verdú CS  Vilafant E  Vinebre T 

Vespella T  Vilanova del Camí ---  Vinyols i els Arcs T 

 

ANNEX II.- VARIETATS DE RAÏM DE LES DOP CATALANES 

Les abreviatures corresponen a les DOP: Alella (A), Conca de Barberà (CB), Costers 

del Segre (CS), Empordà (E), Montsant (M), Penedès (Pe), Pla de Bages (PB), Priorat 

(Pr), Tarragona (T) i Terra Alta (TA): 

Varietats blanques CAT A CB CS E M P PB Pr T TA 

Albariño (A) x   x        

Chardonnay (R) x  x x x x x x  x x 

Chenin (A) x x x    x  x  x 

Garnacha Blanca, Garnatxa Blanca, 
Lladoner Blanco (R) 

x x x x x x x  x x x 

Gewurztraminer (A) x   x x  x x    

Macabeo, Viura (R) x x x x x  x x x x x 

Malvasía, Subirat Parent, Alarije 
(malvasía de Rioja y barcelonés) (A) 

x x  x x  x   x  

Malvasía de Sitges, Malvasía Aromática 
(A) 

x      x     

Moscatel de Alejandría (Moscatel  de  
Grano  Grande) 

 x  x x x  x  x x x 

Moscatel de Grano Menudo (Moscatel 
de Frontignan) (A) 

x x x x x x x  x x x 

Parellalla, Montonec, Montonega (R) x x x x  x x x  x x 

Pedro Ximénez (A) X 
 

       x  x 

Picapoll Blanco (R) x x   x   x x   

Riesling (R) x   x   x     

Sauvinyon Blanco (R) x x x x x  x x  x x 

Sumoll Blanco (A) x      x     



Vinyater (A) x           

Viognier (A) x      x     

Xarelo, Cartoixa, Pansal, Pansa Blanca, 
Pansa Rosada  (R) 

x x  x x x x  x x  

 

Varietats negres CAT A CB CS E M P PB Pr T TA 

Cabernet Franc (R) x  x  x x x x  x  x 

Cabernet Sauvignon (R) x x x x x  x x x x x 

Garnacha Peluda (R) x x    x   x  x 

Garnacha Roja, Garnacha Gris (A) x    x       

Garnacha Tinta, Garnatxa Tinta, 
Lladoner Tinto (R) 

 x x x x x x x x x x 

Garnacha Tintorera (A) x          x 

Mazuela, Samsó, Carignan (R) x x x x x x x  x x x 

Merlot (R) x x x x x x x x x x x 

Monastrell, Morastrell, Garrut (R) x x x x x x x   x  

Petit verdot (A) x      x     

Picapoll Negro (A) x     x   x   

Pinot Noir (R) x x x x   x  x x  

Tempranillo, Ull de Llebre (R) x x x x x x x x x x x 

Trepat (R) x  x x        

Sumoll Tinto (A) x x     x x  x  

Syrah (R) x x x x  x x x x x x 
 


