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1. INTRODUCCIÓ  

Catalunya és la comunitat autònoma que més exporta a l’estranger de tot l’Estat Espanyol, 

concretament 70.828,7M€ l’any 2018, el que representa el 31,74% del seu PIB. La caiguda de la 

demanda interna arrel de l’última crisi econòmica ha impulsat la internacionalització de les 

empreses espanyoles, que veuen l’exportació cada cop més com una decisió estratègica, i no 

com un simple objectiu oportunista. Les importacions mundials de vins espanyols representaven 

el 2017 el 9,6% de la quota de mercat en euros, i el 21,7% en litres. En termes generals, els vins 

espanyols representen més d’una cinquena part de les importacions mundials de vins, i 

gaudeixen d’un gran reconeixement internacional.  

 

Aquest projecte sorgeix de la motivació personal per conèixer el món del comerç internacional 

de primera mà, portant a la pràctica tots els coneixements assolits durant el grau universitari. 

Aquest cas en concret es centra en l’exportació de vi ecològic a Dinamarca, un mercat molt 

atractiu pel sector vinícola i gourmet, i amb un creixent interès i demanda pels productes 

ecològics.  

 

2. ANTECEDENTS  

Segons dades de la OeMv (2018) Espanya té la major extensió mundial de vinya (951.693 ha) i, 

juntament amb França i Itàlia, és un dels tres grans productors mundials de vins. Tot i així, el seu 

consum intern no arriba a una quarta part de la producció. El sector vinícola espanyol factura 

uns 7.000 milions d’euros i dóna feina a 25.000 persones. L’alta producció i relatiu baix consum 

nacional de vins enfoca Espanya cap a la exportació. En els últims 10 anys, les exportacions 

espanyoles de vi han augmentat més de 1.000 milions d’euros i un 59% en valor. Els vins 

espanyols es destinen principalment  a la Unió Europea (78%). Catalunya és la comunitat amb 

més bodegues exportadores (1.460) i la que més factura a l’exterior, amb unes vendes de 602,1 

milions d’euros. D’aquí, Barcelona es la província amb més empreses exportadores (1.177) i 

també la que més ven a l’exterior amb una facturació de 550,7 milions d’euros.  

 

Celler el Molí és l’empresa objecte d’estudi d’aquest projecte (veure Annex 1). Fundada per 

Josep Mª Claret i Sebastià Catllà, l’any 1990 es comença a recuperar la vinya fent noves 

plantacions i venent el raïm obtingut a altres cellers. En vista que el fruit que s’extreu és de molt 

alta qualitat, els fundadors decideixen crear un celler propi amb les 9ha que posseeixen. El 2004 

es crea l’empresa sota la figura d’Agromonistrolet SL., i el 2006 es comença a comercialitzar el 

primer vi propi i s’obté la Denominació d’Origen Pla de Bages (veure Annex 2).  
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Des de llavors, Celler el Molí produeix vi ecològic de tirada curta i d’alta qualitat sota la marca 

Collbaix, així com oli d’oliva. Actualment, i després de quatre generacions dedicades al conreu 

de la vinya, disposa de 24ha entre Manresa i Rajadell de terrenys sedimentaris de la riera de 

Rajadell, que resulta en un sòl majoritàriament franc-argilós i franc-arenós. Recentment, s’ha 

realitzat una obra d’ampliació del celler, amb la qual s’ha doblat la capacitat 

d’emmagatzematge.  

Per elaborar els productes es cultiven dues finques a la comarca del Bages. L’una, de la qual 

s’agafa el nom, és la finca el Molí, situada als peus del turó de Collbaix; l’altra, és a Monistrolet 

de Rajadell. En ambdues s’utilitza la producció ecològica amb alguns aspectes de l’agricultura 

biodinàmica, a través de la qual es respecten al màxim el sòl, la flora i la fauna autòctones. El sòl 

es manté amb lleguminoses per evitar-ne l’erosió, i alhora enriquir-lo afavorint els cicles 

biològics. Tots els seus productes estan certificats pel Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE).  

La distribució dels productes Celler el Molí es fa majoritàriament mitjançant distribuïdors 

repartits arreu de Catalunya i a través de venda directa a botigues i restaurants de la zona. 

També es fa venda directa al consumidor, però aquest canal representa la minoria dels 

ingressos.  

 

L’activitat exportadora de Celler el Molí es basa en demandes de l’estranger, sense seguir una 

estratègia prèvia i estudiada. El 2018 s’han satisfet demandes de Xina, Perú i Suïssa. 

Majoritàriament s’han venut vins negres i no s’ha hagut d’adaptar el producte al mercat 

estranger, exceptuant l’etiqueta per acomodar-la als requisits del país importador. L’empresa 

confia en l’exportació com a via de creixement empresarial i contempla la internacionalització 

com un objectiu estratègic a llarg termini. L’empresa no disposa d’uns mercats definits ni d’una 

estratègia d’entrada per aquests, però opta per prioritzar els països de la Unió Europea.  

 

 

3. OBJECTIU DEL TREBALL  

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un pla d’exportació de vins ecològics 

catalans a Dinamarca. És necessari estudiar detalladament el país de destí per entendre la 

situació actual del mercat, així com els aspectes econòmics i polítics que condicionen les 

polítiques de comerç exterior. Es realitza també un anàlisi DAFO per identificar els punts forts i 

els punts febles del negoci. Amb aquesta base, s’identifica l’estratègia de negoci adequada per 

entrar al país i, per últim, s’elabora un pla de viabilitat del projecte per determinar si és factible 

dur-ho a terme.  
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A l’hora de definir els objectius, cal tenir en compte que Celler el Molí és una microempresa amb 

recursos limitats que opera en un sector altament fragmentat, el que condicionarà la influència 

que pot arribar a assolir en el mercat danès. És per aquest motiu que l’empresa prioritza els 

objectius qualitatius per sobre els quantitatius:   

• Guanyar exposició i reconeixement de marca.  

• Ser percebuda com una marca Premium.  

• A llarg termini, guanyar experiència per entrar a nous mercats europeus.  

 

4. ELECCIÓ DEL PAÍS DE DESTÍ PER L’EXPORTACIÓ 
 
L’elecció de Dinamarca com el país més atractiu per iniciar el procés d’internacionalització de 

Celler el Molí respon a diversos factors. En primer lloc, el clima del país dificulta el cultiu de la 

vinya, i això fa que la seva producció interna sigui insignificant. D’altra banda, és un gran país 

consumidor de vi: segons dades d’ICEX (2018), el consum anual per càpita és de 35 litres, mentre 

que la mitjana europea és de 23,9 litres. Conseqüentment, Dinamarca depèn de les 

importacions, principalment dels tradicionals països productors: Itàlia, França i Espanya. Les 

exportacions, degut a la baixa producció nacional, es consideren majoritàriament re-

exportacions. Cal destacar també que, a diferència d’altres països nòrdics, a Dinamarca no 

existeix cap control estatal sobre la importació o distribució de begudes alcohòliques; tan sols 

existeix un monopoli a les Illes Fèroe.  

 

En segon lloc, les empreses espanyoles i catalanes tenen una gran oportunitat de negoci en el 

sector de l’alimentació i dels productes gourmet. Segons dades d’Acció (2018), Dinamarca és el 

país europeu que més pressupost destina a productes ecològics. És també el país on aquests 

productes tenen una major quota de mercat als supermercats (8%), amb un valor de 827 milions 

d’euros l’any 2016. Això es deu a un creixent interès pel medi ambient i per la salut en general, 

i a un posicionament més important del producte ecològic. La població danesa destaca per un 

alt nivell de coneixement dels productes ecològics, convertint-se en una de les més altes 

d’Europa: el 97% dels consumidors coneixen el logotip europeu que caracteritza els productes 

bio, i el 98% coneix el logotip danès (veure Annex 3).  

Segons dades de FiBl (2018), això es tradueix en:  

• La major quota de mercat de productes orgànics del món (13,3%). És el primer mercat 

del món que supera el 10%.  

• El major consum per càpita de productes ecològics de la UE amb 227€. Dins d’Europa, 

només es veu superat per Suïssa amb 274€.  
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• El 80% de la població danesa compra productes orgànics. 

•  El 50% de la població danesa compra productes orgànics cada setmana.  

Aquesta alta i creixent demana de productes orgànics resulta en un volum d’importacions 

superior a les exportacions.  

En general, Wine Intelligence (2019) calcula que el mercat orgànic danès ha crescut un 31% 

entre 2016 i 2017. Aquestes dades són possibles principalment gràcies a l’ajuda, informació i 

promoció per part del govern danès, que l’any 2012 va presentar un pla que té com objectiu 

convertir Dinamarca en un país totalment orgànic. Aquest programa inclou una elevada inversió 

governamental de 3,3 milions d’euros per promoure el consum d’aquest tipus de productes, i 8 

milions d’euros addicionals per ajudar a les cuines públiques a incrementar el seu ús de matèries 

primeres i productes orgànics.  A més a més, el Ministeri d’Educació danès també juga un paper 

molt destacat en la difusió de la importància de l’agricultura orgànica a les escoles per promoure 

una alimentació saludable en les generacions futures. Tot això ha impactat en el preu dels 

productes orgànics en comparació amb els convencionals: la diferència de preu és tan sols del 

10%, mentre que a Espanya la xifra ascendeix al 74% (veure Annex 4).  

 

Cal mencionar que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (2018) ha 

detectat tan sols un problema per les exportacions espanyoles a Dinamarca, relacionat amb la 

prohibició de comercialitzar galetes amb determinats edulcorants que sí estan permesos a 

Espanya. Aquest aspecte no afecta a Celler El Molí. D’altra banda, s’han detectat dos tipus de 

dificultats relacionades amb la xarxa comercial, el transport i el medi ambient. Tot i així, 

Dinamarca és un dels països membres de la UE que menys problemes presenta per les empreses 

espanyoles exportadores.  

 

Finalment, existeix un diferencial de preu entre països fronterers, que provoca:  

• Els consumidors danesos es traslladen a Alemanya per adquirir begudes alcohòliques.  

• Els consumidors d’altres països escandinaus, principalment suecs, es traslladen a 

Dinamarca per adquirir begudes alcohòliques.  

 

 

5. ANÀLISI DEL MERCAT DE DINAMARCA  

5.1. Anàlisi PEST.  

S’ha desenvolupat un anàlisi de les condicions polítiques, econòmiques, socials i tecnològiques 

de Dinamarca (veure annexos 5 i 6).  
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Pel que fa a la situació política (veure Annex 7), presenta un alt grau de llibertat, estabilitat i 

descentralització entre els diferents nivells d’autoritat (estatal, regional i local). Com a membre 

de la Unió Europea, forma part del Mercat Comú i, en conseqüència, les vendes a Dinamarca es 

consideren entregues comunitàries i estan exemptes d’aranzels. Cal destacar que, a diferència 

d’altres països nòrdics, a Dinamarca no existeix cap control estatal sobre la importació o 

distribució de begudes alcohòliques. 

És important mencionar que l’any 2000 es va aprovar el codi d’autoregulació de continguts, que 

marca: els anuncis no poden anar dirigits a menors d’edat ni suggerir que l’alcohol és saludable 

o que millora les capacitats físiques o mentals. Aquest codi també prohibeix que s’associï 

l’alcohol a l’esport; per tant, no està permès el patrocini de marques d’alcohol en esdeveniments 

esportius ni la publicitat en revistes d’esports.  

 

En quant als aspectes econòmics (veure Annex 8), segons dades de World Bank (2018) 

Dinamarca és la 38a economia del món amb un PIB per càpita de $56.631 (1,87% del PIB de la 

UE). El comerç representa un 19,3% d’aquest. El país compta amb una balança comercial 

positiva, amb unes exportacions per valor de 92.296,2M€ i unes importacions de 86.471,9M€. 

El 1,6% d’aquestes últimes provenen d’Espanya. Els preus al consumidor estan indicats en 

corones daneses (DKK), que té un tipus de canvi fixat a l’euro. El mitjà de pagament habitual en 

el consumidor final són les targetes de crèdit i de dèbit. La infraestructura del transport està 

altament desenvolupada (veure Annex 9). 

En referència a l’entorn social, la població supera els 5 milions d’habitants i es concentra en 

àrees urbanes, amb especial densitat a Copenhaguen. Es tracta d’una població envellida amb 

una mitjana d’edat de 40 anys, i extremadament homogènia amb un 96% dels habitants d’origen 

danès. L’idioma oficial és el danès, i és un estat confessional entorn a la religió protestant. Tot i 

ser l’ideal de l’estat del benestar, Dinamarca presenta tres greus problemes socials: la xenofòbia, 

el suïcidi i l’alcoholisme. Davant d’aquest problema d’alcoholisme, el govern danès està optant 

per desincentivar el consum de begudes alcohòliques fortes com el whiskey, a favor d’un 

consum moderat i responsable de vi.  

 

Respecte l’entorn tecnològic, es tracta d’un país avançat amb altes inversions en I+D i una gran 

protecció de la Propietat Intel·lectual. Els consumidors danesos són dels més ràpids en adaptar-

se a noves tecnologies i a nous productes. Per tant, Dinamarca és un mercat de proves ideal per 

a nous productes. 
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5.2. El sector del vi orgànic: tendències i percepció del producte espanyol. 

L’estudi del sector del vi orgànic requereix l’anàlisi de dos components: per una part, el mercat 

dels productes orgànics (veure Annex 10) i, per l’altra, el mercat del vi (veure Annex 11).  Pel 

que fa al mercat orgànic, dades de FiBl (2018) mostren que Dinamarca té la major quota de 

mercat de productes orgànics del món (13,3%) i el major consum per càpita de la UE (227€). 

Aquesta alta i creixent demanda de productes orgànics resulta en un volum d’importacions 

superior a les exportacions. Tot això ha impactat en el preu dels productes orgànics en 

comparació amb els convencionals: la diferència de preu és tan sols del 10%. Respecte al mercat 

del vi, Dinamarca és el cinquè país consumidor d’alcohol del món, i el dotzè consumidor mundial 

de vi. Al ser un país amb una escassa producció local, gairebé tot el vi consumit és importat. 

D’aquestes importacions, un 21% provenen d’Espanya i el consumidor danès el percep com un 

vi de gamma mitja (excepte determinades marques considerades d’alta gamma) i, en alguns 

casos, excessivament tradicional.  

 

La conjuntura entre aquests dos sectors presenta informació sobre el mercat del vi orgànic a 

Dinamarca. Al tractar-se d’un mercat demandant relativament jove, els consumidors danesos 

estan disposats a acceptar novetats i innovacions com per exemple el vi orgànic. Per tant, tot i 

que encara es consideri un nínxol, és un sector amb un alt potencial de creixement. Les 

tendències indiquen que el futur del sector vinícola passa per apostar per la qualitat i els vins 

ecològics, ja que els segments econòmics i de gamma mitjana estan saturats.  

Estudis realitzats per Ipsos (2015) tracen un perfil de consumidors de vi orgànic: joves (sense 

una diferència significativa entre sexes) amb un nivell educatiu i d’ingressos alt. Per tant, els 

segments amb més possibilitats d’estar interessats són els consumidors urbanites inquiets i els 

trendy (veure Annex 12):  

• Consumidor urbanita inquiet: perfil més masculí que femení, però sense arribar a 

presentar una diferencia significativa, de classe social mitjana. Major de 54 anys però 

igualant-se amb les altres franges de menor edat. Es tracta d’un consumidor que cada 

vegada està més informat a través de revistes, articles especialitzats i Internet, i està 

disposat a invertir temps en conèixer les novetats i tendències. Generalment compra en 

botigues especialitzades o, fins i tot, directament a la bodega. 

• Consumidor trendy: perfil masculí, major de 35 anys i de classe social mitjana.  

Consumidor jove al qui li agrada experimentar amb les últimes tendències. Té 

preferència pels vins negres, i utilitza el preu com a indicador de qualitat. Considera el 

vi com un producte de reconeixement social. Generalment compra directament a la 

bodega o en botigues especialitzades. 
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Hi ha dues raons que els porten a consumir aquest tipus de producte: la qualitat i el respecte 

pel mediambient. En aquest sentit, cal mencionar que  autors com Kotchen (2006) consideren 

que alguns productes verds (com és el cas del vi ecològic) són “productes públics impurs” perquè 

comporten beneficis tant públics com privats: veure vi produeix plaer (benefici privat), i alhora 

protegeix la biodiversitat gràcies a l’agricultura orgànica (benefici públic). Diversos estudis 

indiquen que els consumidors estan més inclinats a percebre positivament i a comprar els 

productes orgànics si això els hi atorga beneficis privats addicionals. És per això que alguns 

consumidors de vins orgànics prioritzen la qualitat del producte (millor sabor, més sà o major 

vida útil) per sobre els aspectes mediambientals. Això s’explica, en part, pel fet que aquests 

productes són credence goods1: els consumidors no estan presents durant la seva producció i, 

per tant, no poden observar directament que s’utilitzin pràctiques respectuoses amb el medi 

ambient durant l’elaboració, ni poden comprovar les qualitats mediambientals del producte 

durant el seu ús o consum. És per aquest motiu que les ecoetiquetes juguen un paper clau en la 

comercialització d’aquests productes. En conclusió, el màrqueting del vi orgànic s’hauria 

d’enfocar als beneficis privats: imatge i salut. D’aquesta manera, es pot aconseguir que els 

consumidors se sentin inclinats a pagar més per ells.   

A part d’aquestes raons de compra mencionades anteriorment, cal incloure la creença que 

tenen alguns consumidors que el vi orgànic redueix les ressaques gràcies al seu menor contingut 

de sulfits (veure Annex 13).  

 

 

5.3. Competència en el sector del vi orgànic.  

La competència nacional de Celler el Molí es divideix en dues vessants: per una banda, el vi 

ecològic català; per l’altra, els altres vins de la DO Pla de Bages.  

• Vi ecològic català (veure Annex 14). La Producció Agroalimentària Ecològica està 

regulada pels Reglaments (CE) 834/20017, 889/2008 i 1235/2008, vàlida a tots els països 

de la Unió Europea. A Catalunya hi ha 1.029ha de vinya inscrites com a producció 

ecològica, el que representa tan sols el 1,5% del total de vinya. Més de la meitat 

d’aquesta superfície es troba a la província de Barcelona. Les Bodegues Pinord són les 

més representatives en matèria de vins orgànics a Catalunya.   

 

                                                
1 Els credence goods són un tipus de bé amb qualitats que el consumidor no pot observar fins després de la compra, 
el que dificulta l’avaluació de la seva utilitat. També es coneixen com béns post-experiencials.  
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• DO Pla de Bages (veure Annex 15). Els vins ecològics i convencionals competeixen pels 

mateixos segments de consumidors. Per tant, la competència de Celler el Molí també 

són els vins DO Pla de Bages. La DO Pla de Bages s’estén a 27 municipis que engloben 

14 cellers i 80 viticultors (veure Annex 16). La referència d’aquest grup és Abadal.  

 

Pel que fa al mercat danès, la competència per part de productors locals és gairebé inexistent. 

En canvi, existeix una forta competència per part dels altres països productors, principalment 

Itàlia i França: Itàlia és un fort competidor per baix preu, mentre que França ho és per alta 

qualitat. A més a més, el mercat danès està força obert a vins del Nou Món. Aquests, 

(principalment Sud-Àfrica, Xile i Argentina) es concentren en el segment d’alt volum.  

Es tracta, doncs, d’un mercat atomitzat en el qual és molt difícil aconseguir una alta quota de 

mercat o reconeixement de marca. Per tant, cal promocionar el producte com a únic i exclusiu; 

una bona manera és creant una edició especial o limitada.  

 

Celler el Molí es constitueix dins un dels grans països productors de vi; però compta amb una 

DO petita i poc coneguda, amb un gran potencial gràcies a les varietats autòctones que només 

es poden trobar a la zona, principalment el picapoll. Amb aquesta base, es defineix com a 

competència directa els vins ecològics de qualitat alta elaborats amb varietats autòctones de 

petites Denominacions d’Origen dels principals països productors: Espanya, França, Itàlia i 

Portugal (veure Annex 17).  

 

5.4. Segments de mercat i canals de distribució.  

La consultora ProFound (2016) identifica dos segments en el mercat del vi danès: volum alt i 

volum baix (veure Annex 18).   

El segment de volum alt representa el 80% del mercat del vi danès. Són majoritàriament vins de 

qualitat més baixa que competeixen per preu (al voltant dels 4.50€/ampolla) i es troben dins 

l’oferta dels supermercats. Concretament, el mercat està altament concentrat i dominat per 3 

cadenes de supermercats: Coop, Dansk Supermarked, i SuperGros.  Això els hi atorga un alt 

poder de negociació que els permet: 

• Comprar a preus baixos. Generalment, els seus marges són del 15-30%.  

• Establir altes quotes per l’ús d’espai en el lineal.  

• Exigir drets exclusius per la venda de la marca en el país.  
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En termes generals, els supermercats tenen un alt poder de negociació i exerceixen una elevada 

pressió sobre els proveïdors. A més a més, suposen un elevat risc ja que el volum de vendes no 

està garantit. Així doncs, vendre directament a les cadenes de supermercats és només possible 

si el volum d’exportació és elevat, i si es pot assolir els requisits de preu i qualitat imposats. Una 

manera d’aconseguir això és oferint garanties de qualitat, com un certificat ISO. En altres 

paraules, és el canal adequat per exportadors d’alt-volum.  

El segment de volum baix representa el 20% del mercat danès. Són majoritàriament vins d’alta 

qualitat o amb una Unique Selling Proposition especial. Així doncs, per accedir a aquest segment 

es necessita un cert nivell d’autenticitat. Aquest segment se centra principalment en minoristes 

especialitzats i en el canal HORECA.  

• Minoristes especialitzats. Segons dades de Wine Intelligence (2019), Dinamarca té el 

nombre més alt d’importadors de vi per càpita del món: 1.720 l’any 2016. Això indica 

que en aquesta categoria, el mercat està altament atomitzat sense cap empresa que 

posseeixi el control. En aquest canal, els preus dels vins parteixen dels 8.50€/ampolla. 

Els minoristes especialitzats tenen una posició forta en el segment de vins Premium, ja 

que els consumidors demanen informació detallada per part d’especialistes. En aquest 

sentit, és important que els productors estiguin disposats a donar informació sobre la 

història del vi i del celler als minoristes. Generalment el seu marge sobre el preu de 

venda és del 30% o superior.  

• Canal HORECA. Actualment, a Dinamarca hi ha uns 6.500 bars i restaurants amb llicència 

per vendre begudes alcohòliques. El mercat està dominat per restaurants privats, que 

busquen vins de bona qualitat i imatge respectable. En aquest canal, els preus dels vins 

parteixen dels 30€/ampolla. Generalment, els restaurants apliquen uns marges del 70-

100%.  

Durant la crisi, els consumidors danesos estaven menys inclinats a anar a restaurants i 

van optar per consumir vi a casa.  Això va provocar una reducció de les vendes de vi en 

el canal HORECA. Amb la recuperació econòmica, els consumidors estan tornant a sortir 

a menjar fora, i estan cada vegada més disposats a gastar més per un bon vi. 

Conseqüentment, s’espera que aquest canal es recuperi.   

En quant al canal online, encara està subdesenvolupat a Dinamarca: tan sols el 10% dels 

consumidors compren o han comprat vi a través d’Internet. Es tracta principalment de venda de 

vins Premium que no es poden trobar als supermercats.  
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5.5. Condicions d’accés al mercat de Dinamarca  

 

5.5.1. Aranzels, impostos i documentació necessària.  

Dinamarca i Espanya estan dins el mercat comú europeu. Per tant, les barreres aranzelàries2 són 

inexistents. De la mateixa manera, tan sols es necessiten dos documents: factura comercial i 

packing list. Addicionalment, els vins a Dinamarca estan subjectes a tres impostos: un impost 

especial en funció del contingut d’alcohol, un impost sobre els envasos, i l’IVA del 25% (veure 

Annex 19).  

5.5.2. Etiquetatge.  

La certificació i inspecció ecològica danesa s’adhereix a la legislació de la UE (veure Annex 20). 

Addicionalment, el país compta amb una etiqueta ecològica pròpia, l’etiqueta Ø vermella. No és 

exclusiva per productors danesos. Els productes importats també poden utilitzar aquesta 

etiqueta, però només la poden posar empreses importadores o productores certificades pel 

govern danès. Això significa que els productes orgànics importats han de tenir algun procés 

d’empaquetatge o etiquetatge a Dinamarca per poder-la utilitzar.  

 

 

6. ANÀLISI DAFO  

DEBILITATS AMENACES 
• La marca Collbaix està pensada pel 

gust  del mercat nacional, no 
internacional. 

• Manca de posicionament en el 
mercat de destí. 

• Pressupost reduït per fer accions 
comercials internacionals i de 
màrqueting. 

• Manca d’estratègia digital.  

• Percepció de la qualitat: històricament, 
s’ha percebut el vi orgànic com un vi de 
qualitat baixa, i alguns consumidors 
mantenen aquesta visió.  

• Sector molt fragmentat i amb forta 
competència.  

• Mercat madur: els importadors 
posseeixen una àmplia cartera de vins de 
diversos països, i és difícil que n’acceptin 
de nous a no ser que aportin alguna 
característica diferencial.  

• Risc d’aparició de mercats grisos degut al 
diferencial de preus amb països veïns, 
principalment Alemanya.  

 

                                                
2 No existeix una convenció aranzelària separada pels productes orgànics.  
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FORTALESES OPORTUNITATS 
§ Productes d’alta qualitat amb diversos 

premis i reconeixements.  
§ Cartera de productes variada.  
§ La direcció està compromesa amb 

l’exportació.  
§ Experiència comercial en mercats 

internacionals.  
 

• Demanda elevada i amb expectatives 
d’increment.   

• Barreres d’entrada baixes al mercat 
danès i europeu: normativa i regulació 
poc complexa en el mercats europeus, no 
imposició d’aranzels, estabilitat 
econòmica de la regió, adaptabilitat 
cultural pel que respecta a l’idioma i 
manera de fer negocis.   

• Mercat receptiu a nous productes. 
• Bona imatge del producte ecològic 

espanyol.  
 

 

 

7. MODEL DE NEGOCI  

La caiguda de la demanda interna arrel de l’última crisi econòmica ha impulsat la 

internacionalització de les empreses espanyoles, que veuen l’exportació cada cop més com una 

decisió estratègica, i no com un simple objectiu oportunista. Per iniciar-se en l’exportació, cal 

desenvolupar un diagnosi d’exportació. Es tracta d’un anàlisi intern a través del qual s’avaluen 

5 dimensions de la naturalesa de l’empresa: el producte, la producció, les finances, l’equip humà 

i l’alta direcció de l’empresa. Això permetrà analitzar les fortaleses i debilitats de l’empresa en 

relació a l’expansió internacional, i en base a això es podrà perfilar l’estratègia internacional a 

seguir. A partir d’aquí, un dels errors més comuns que cometen les empreses és fer una selecció 

de mercat incorrecta. És essencial, doncs, estudiar els mercats potencials abans de prendre una 

decisió definitiva. És per aquest motiu que s’ha desenvolupat un anàlisi PEST de Dinamarca. Però 

això no és suficient, ja que aquest model no té en compte informació específica sobre la 

indústria i el producte en qüestió. Per superar aquest problema, és necessari identificar els 

impulsors essencials del model de negoci. En el cas de Celler el Molí, el seu element primordial 

és que es produeix vins ecològics d’alta qualitat. El següent pas és identificar si el mercat objectiu 

té les condicions favorables per acollir aquest factor clau. Concretament Dinamarca destaca per 

tenir un gran sector de la població amb un elevat poder adquisitiu que es pot permetre vins 

Premium, així com un creixent interès i demanda de productes ecològics.  
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7.1. Estratègia.  
 

Un cop analitzats el rang de preus de cada segment del mercat, i en vista de l’estratègia nacional 

i la limitada capacitat de producció de Celler el Molí, s’opta per penetrar el mercat danès amb 

una estratègia de marge i vendre els vins en el segment Premium.  

Els consumidors d’aquest segment busquen 4 elements: marca, qualitat, preu i origen (punts de 

paritat3). Celler el Molí pot oferir qualitat i preu, però li falta treballar la marca i l’origen: és un 

celler petit que compta amb una DO poc coneguda. Per tant, no té suficients punts de paritat i 

això, en un principi, és un inconvenient.  

 

D’altra banda, el consumidor danès està obert a noves experiències, i està disposat a invertir 

temps en conèixer les novetats i tendències. És a dir, és un consumidor que busca autenticitat, 

i Celler el Molí li pot oferir 3 punts de diferència4:  

• Vi orgànic.  

• DO poc coneguda.  

• Varietat de raïm poc coneguda i autòctona de la regió.  

El Picapoll s’ha convertit en el símbol d’identitat de la comarca, ja que el 96% de la 

superfície d’aquesta varietat es troba sota la DO Pla de Bages. Es tracta d’un gra petit-

mitjà, de forma ovalada i de pell fina que adopta tons daurats quan està madur. És una 

varietat de maduració lenta i bastant resistent a les malalties criptogàmiques. Dóna uns 

vins frescos amb aromes a anís i fonolls, amb tocs de llimona i menta, que no acostumen 

a arribar a altes graduacions. Es troben varietats blanques i negres.  

El perfil de la zona l’acaben de consolidar el Sumoll i el Mandó, dues varietats negres.  

  

Amb tots aquests elements es pot jugar la carta de la originalitat i convertir la falta de punts de 

paritat en un avantatge.  

Per aconseguir-ho i poder competir en el segment Premium, es requereix una estratègia de 

màrqueting per obtenir opinions i publicacions d’experts, periodistes i gurus del sector. 

Concretament, Celler el Molí necessita:  

 

                                                
3 Els punts de paritat són els elements que una marca necessita per ser considerada als ulls del consumidor. Són els 
elements que posen a la marca al mateix nivell que els seus competidors. Si la marca no te suficients punts de paritat, 
els consumidors no la tindran en consideració, independentment de com de forts siguin els punts de diferenciació. 
Sense punts de paritat l’empresa no té credibilitat i no pot competir en la indústria.   
 
4 Els punts de diferenciació són els elements que diferencien una marca de les altres. Són aquells atributs o beneficis 
que els consumidors associen amb aquesta marca en concret.  
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• Invertir en Relacions Públiques.  

• Un element especial per atraure l’atenció del experts. En aquest sentit, s’observa un 

gap en l’estratègia del celler: no explota el potencial de les varietats autòctones, 

sobretot la més destacable que és el Picapoll. Això ofereix l’oportunitat de 

desenvolupar un nou vi exclusiu pel mercat danès, i que jugui amb els elements 

diferenciadors amb els que compta Celler el Molí.  

 

 

7.2. Abast de les 4Ps.  

7.2.1. Producte 

Celler el Molí té la voluntat d’entrar al mercat internacional amb l’actual cartera de productes 

(veure Annex 21). Tot i així, es recomana utilitzar un mix de productes que reforci l’eix conductor 

del missatge que s’està desenvolupant: l’autenticitat. En aquest sentit, s’opta per seleccionar 

els vins elaborats a partir de varietats autòctones:  

• Vins negres: Sagal de Collbaix (Mandó i Picapoll negre) i Àmfora negre (Sumoll i Mandó).  

• Vi Blanc (Picapoll blanc).  

Aquesta selecció cobreix tant vins blancs com negres, i el rang de preus és suficientment ampli 

com per ajustar-ser als diferents segments objectiu. No s’observen significants diferències en 

les condicions d’ús ni en els patrons de comportament del consumidor que indiquin la necessitat 

d’adaptar els vins al mercat danès.  

De la mateixa manera, Celler el Molí ja compleix amb els requisits de la Unió Europea sobre 

etiquetatge i utilitza el sistema mètric de mesura que també s’aplica a Dinamarca.  Pel que fa a 

l’idioma, excepte la informació dels al·lèrgens que ha d’estar en danès, la resta de l’etiqueta pot 

aparèixer en un o més dels idiomes oficials de la UE. Tot i així, es recomana una traducció 

completa de l’etiqueta a l’anglès o al danès per acomodar-se als consumidors del país de destí.  

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, s’observa la possibilitat d’introduir un nou vi que s’adapti 

a les preferències i tendències concretes del mercat danès (veure Annex 22).  

Què volen els consumidors danesos? Segons estudis d’ICEX (2016), els danesos busquen:  

• Vins negres, amb inclinació pel Cabernet Sauvignon i el Merlot.  

• Vins lleugers de baixa graduació en els segments Premium.  

• Autenticitat i sostenibilitat.  

• Consells o receptes sobre plats que combinin amb el vi.  

• Comunicació experiencial i emocional, amb presència a les xarxes socials.  
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En base a tot això, a continuació es fa una proposta d’un nou vi pel mercat danès (veure 

Annex 23):   

Font: Elaboració pròpia.  

 

 

7.2.2. Distribució  

Seguir una estratègia de marge implica entrar al segment de baix volum, que representa el 20% 

del mercat danès.  Això vol dir que s’està oblidant el 80% restant del mercat. Cal tenir en compte, 

però, que la indústria del vi està altament fragmentada, de manera que apuntar a tan sols el 

20% és més que suficient.  

S’opta per una estratègia de distribució directa i selectiva a través de minoristes especialitzats i 

del canal HORECA (veure Annexos 24 i 25). S’observen diferents canals per accedir a aquests 

clients, però el més comú és a través de distribuïdors especialitzats en el canal on-trade i/o off-

trade (veure Annex 26).  La figura del distribuïdor és la més utilitzada per les vendes de vi orgànic. 

Els seus marges són de 15-25%, però es poden reduir a un 10% si revenen a supermercats.  

 

 Hi ha dos distribuïdors que gaudeixen d’una molt bona reputació en el sector danès del vi: 

AMKA i Taster Wine (veure Annex 27):  
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• El grup AMKA consisteix en 20 unitats de negoci independents en 10 països que es 

dediquen a la importació i distribució de vi, cervesa i licor. Addicionalment, té diversos 

departaments centralitzats, entre els quals s’inclou el departament logístic que realitza 

les funcions de servei al consumidor, compres, emmagatzematge, transport, control de 

la seguretat alimentària, i gestió de la cadena de subministrament.  El magatzem està 

situat a Hørning i té una superfície de 12.700m2 amb capacitat per 5.000.000 ampolles. 

S’encarrega del control de qualitat, paletització i etiquetatge (si escau) dels productes 

abans d’enviar-los al client.  

• Taster Wine es dedica a la importació de vins a nivell nacional.  El grup compta amb un 

magatzem de 10.000m2, amb capacitat per 5.000.000 ampolles. Distribueix a 

minoristes, supermercats, botigues especialitzades i cadenes Duty Free, té una divisió 

independent especialitzada en el canal HORECA.  Arriba a tot Dinamarca: utilitza una 

flota pròpia per servir a Copenhaguen i Zelanda, i transportistes i agents de càrrega per 

la resta del país.  

Les dues figures tenen una llarga experiència en el sector i  compten amb tota la infraestructura 

necessària per fer arribar el producte arreu del país. Addicionalment, els dos ofereixen servei de 

transport.  

 

Tot i així, hi ha dos elements essencials que motiven l’elecció de Taster Wine. En primer lloc, té 

una cartera de clients més reduïda, el que tendeix a garantir una millor atenció i tracte 

personalitzat per cada un dels proveïdors. De manera similar, la gamma de vins que representa 

és més variada sense un domini clar dels grans cellers francesos tradicionals, i això indica que el 

distribuïdor està més obert a acceptar novetats i vins poc coneguts. En segon lloc, té una divisió 

especialitzada en el canal HORECA. Això té especial importància perquè l’alta qualitat i els preus 

elevats amb els quals treballa Celler el Molí permeten situar-se entre les cartes de vins dels 

restaurants gourmet del país. Així doncs, és necessari treballar amb un soci que tingui 

experiència i bons contactes en el món de la restauració. En definitiva, es recomana entrar a 

Dinamarca de la mà del grup Taster Wine.    

 

 

7.2.3. Preu 

S’opta per una estratègia de marge: preus alts i qualitat alta. És a dir, no es pretén competir per 

preu. Per fixar el preu de venda al distribuïdor internacional, s’ha pres com a referència el cost i 

se li ha aplicat un marge del 50%.   
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En el cas del vi nou, s’ha agafat com a referència base els preus de la competència de vins de les 

mateixes varietats i característiques. Es parteix d’un PVP Nacional de 33,30€/ ampolla.  

• Consolidar-se en el segment Premium.  

• Atraure aquell grup de consumidors que demana productes únics i de qualitat, sense 

veure’s condicionat pel preu.   

• Atraure l’atenció de crítics i periodistes.  

Ja que el distribuïdor seleccionat ofereix serveix logístics i de transport, l’empresa té previst 

utilitzar un llistat de preus EXW. El Preu de Venda al Públic partirà d’aquest preu EXW, i s’inclourà 

el cost del transport i els marges dels diferents intermediaris (veure Annex 28).  

 

A Dinamarca és possible negociar les condicions de pagament, que poden oscil·lar dels 30 als 90 

dies, però són molt estrictes amb els terminis. Tot i que Dinamarca no té risc comercial, es 

recomana utilitzar sempre un mètode de pagament segur, com una carta de crèdit (veure Annex 

29). La moneda utilitzada pot ser tant l’euro (EUR) com la corona danesa (DKK). Això es pot 

negociar, però si es decideix emetre la factura en euros, és recomanable també presentar els 

preus en corones.  

 

 

7.2.4. Promoció 

Per competir en el segment Premium l’empresa necessita invertir en Relacions Públiques, que 

generin cobertura mediàtica. Això és important perquè els consumidors necessiten validació, ja 

sigui d’un periodista que expliqui la història del celler o d’un crític que puntuï els vins. Els mitjans 

amb més impacte per aconseguir això són els diaris, les revistes i les publicacions digitals (veure 

Annex 30). En el pla internacional, destaquen les revistes The Wine Advocate, Wine Enthusiast i 

Decanter. Una altra acció de RR.PP. molt habitual i eficaç per guanyar credibilitat és la 

participació en certàmens, amb la posterior difusió dels premis obtinguts. Les competicions amb 

més renom internacional són Decanter World Wine Awards, Internacional Wine and Spirit 

Competition, Concours Mondial i Bacchus.  

 

És important que els elements de comunicació estiguin ben treballats. De cara a l’exportació als 

mercats europeus i en concret al mercat danès es recomana tenir en consideració els següents 

punts (veure Annex 31):  
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• Comunicació i posicionament  

L’empresa s’ha de posicionar en el segment de vi ecològic d’alta gamma, abanderant el respecte 

per l’origen dels productes, pel medi ambient i per la salut de les persones. Per tal de superar el 

problema de credibilitat que presenten els credence goods com el vi orgànic, es recomana que 

el celler expliqui de manera detallada les seves pràctiques orgàniques en el cultiu de la vinya i 

l’ús de tècniques biodinàmiques. L’objectiu és aconseguir la màxima transparència i traçabilitat 

per guanyar-se la confiança dels consumidors. Una bona manera d’aconseguir-ho és adoptant 

compromisos i certificats de sostenibilitat, com l’ISO 14000 o el Certificat de Petjada de Carboni.  

   

• Web i xarxes socials  

La web, és la carta de presentació de Celler el Molí a l’exterior i cal utilitzar-la com a eina de 

suport per a tota l’estructura comercial internacional. La pàgina web actual està traduïda al 

català, castellà i anglès. Tenint en compte l’elevat percentatge de població danesa que parla 

l’anglès, aquests tres idiomes són suficients.  

Tot i així, la web actual és molt rígida i poc visual. L’empresa de màrqueting digital especialitzada 

en vins VinBound Marketing, destaca les 3 tendències més valorades pels consumidors en els 

últims anys:  

- Imatges i vídeos a pantalla completa.  

- Asimetria: imatges i text organitzats amb forma de mosaics, amb amplis espais 

en blanc i posicionaments aleatoris.   

- Fonts de lletra úniques i creatives.  

Pel que fa a l’empresa i els productes en qüestió, es recomana incloure:  

- La història del celler i el perfil dels treballadors.  

- Fitxes tècniques dels vins.  

- Notes de tast i consells de maridatge.  

- Premis, mencions i articles sobre els vins.   

 

Altrament, és important estar present en les diferents xarxes socials i actualitzar-les per tal 

d’estar en contacte directe amb el client final. Celler el Molí té presència a Instagram, Twitter, 

Facebook i Linkedin, però amb molt poca activitat. La part de comunicació és millorable; caldria 

fer publicacions a les diferents xarxes socials i complementar-la amb informació de l’empresa i 

fotografies dels productes. Per tal d’incrementar la notorietat de marca, es recomana contactar 

amb influencers reconeguts en el sector. En aquest cas, els perfils que millor poden encaixar 

amb la marca i que poden tenir una major repercussió són xefs i periodistes gastronòmics.  
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Actualment, hi ha una figura que gaudeix de gran reputació en el món culinari danès: Rasmus 

Palsgård, de 30 anys i originari de Copenhaguen (veure Annex 32). Es tracta d’un periodista i 

finalista de l’edició danesa de MasterChef 2016. Amb 14,9k seguidors a Instagram, es dedica a 

donar a conèixer l’oferta gastronòmica i la carta de vins dels restaurants de la zona. Gestiona 

també un blog propi on publica articles, opinions, receptes i maridatges, i que compta amb un 

apartat exclusiu per vins. Addicionalment, escriu de manera permanent a la revista Gastro, i de 

forma puntual per Berlingske, Jyllands-Posten i Vin & Co. Una publicació a les seves xarxes socials 

difondria els vins de Celler el Molí entre els consumidors danesos i els restaurants gourmet del 

país. En concret, s’espera entrar a les cartes de vins d’establiments d’alta gamma com Manfreds, 

Den Vandrette Havnegade i Geranium. Els perfils mediàtics amb característiques similars a 

Rasmus Palsgård (5.000-15.000 seguidors), acostumen a cobrar uns 250€ per publicació.  

De la mateixa manera, les apps de vins s’estan popularitzant entre els consumidors per trobar 

determinats vins i/o informació addicional. Les més destacades són Vivino i Wine Searcher. Estar 

present en aquestes plataformes permet obtenir comentaris dels consumidors i augmentar la 

visibilitat del celler.  

 

• Fires.  

Actualment Celler el Molí participa a fires especialitzades de la comarca del Bages i alguna de 

Catalunya. D’altra banda, seria aconsellable assistir a fires internacionals per poder donar-se a 

conèixer al mercat objectiu i a nivell europeu. Les fires comercials més importants en el sector 

del vi ecològic són: Millésime (França),  BioFach (Alemanya), RAW (Regne Unit) i el Festival del 

vi de Merano (Itàlia). Ja que els vins ecològics competeixen amb els vins convencionals, també 

són interessants les fires Vinexpo i ProWein.  

Dinamarca organitza dues importants fires agroalimentàries: BITE Copenhaguen i FOODEXPO. 

Addicionalment, el diari Politiken (juntament amb l’oficina d’ICEX a Copenhaguen) organitza el 

Spansk VinFestival, un esdeveniment de promoció del vi espanyol que l’any 2018 va comptar 

amb l’assistència de 1.308 professionals i consumidors. 

 

• Accions de màrqueting directe.  

És necessari portar un seguiment de tots els contactes amb els que ja es té relació comercial, 

però també amb aquells que hagin sol·licitat informació. Es recomana tenir: reunions, seguiment 

telefònic, enviament de mostres, etc. És interessant també obrir les portes del celler als clients 

i socis comercials. Actualment, l’empresa organitza visites enoturístiques per professionals i pel 

públic en general. En elles es visita les vinyes, el celler i totes les instal·lacions, i s’explica el procés 

d’elaboració del vi. La visita acaba amb un tasts dels vins, amb l’opció de provar també els olis. 
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8. ESTUDI DE VIABILITAT 

S’ha realitzat un pla de viabilitat per determinar el rendiment d’aquest projecte (veure Annex 

33).  

• Pla d’inversió inicial. En un principi, no es contemplen despeses addicionals en Recursos 

Humans. És requereix, però, un primer viatge de prospecció per conèixer els potencials 

socis comercials.  

• Previsió de vendes. Es preveu un creixement en corba exponencial: el primer any 

s’esperen vendes baixes amb alts costos derivats de l’elevat esforç de posicionament, 

mentre que dades sectorials indiquen que es pot esperar un creixement suau en el 

segon any, i més pronunciat en el tercer.  

• Costos mensuals. Celler el Molí necessita desenvolupar una campanya de Relacions 

Públiques. Al ser un celler petit que es dirigeix a un país petit, és suficient amb invertir 

2.500€ mensuals en els moments més crítics: el llançament i la campanya de Nadal. 

Contractar els serveis d’un influencer de les característiques de Rasmus Palsgård suposa 

una despesa de 250€/campanya. Els costos derivats de les noves etiquetes pel vi nou 

giren en torn els 0.90€/ampolla. Addicionalment, és important visitar de forma regular 

al distribuidor per mantenir i millorar la relació comercial.  

 

9. CONCLUSIONS  

Es pot concloure que Dinamarca és un mercat amb un gran potencial pel vi ecològic. Amb una 

població de poc més de 5 milions d’habitants, el país es constitueix com un escenari molt atractiu 

per Celler el Molí: alt poder adquisitiu, elevat consum de vi, i interès pels productes ecològics i 

les pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Addicionalment, les tendències indiquen que 

el futur del sector vinícola danès passa per apostar per la qualitat i pels vins amb algun element 

d’autenticitat. En definitiva, Dinamarca es presenta com una gran oportunitat pels vins 

Premium, mentre que els segments de gamma mitjana i preus baixos estan saturats. En aquest 

sentit, la imatge i posicionament dels vins tenen un pes molt important en l’èxit del celler en el 

país de destí. És per aquest motiu que és important definir uns adequats elements de 

comunicació que segueixin la línia estratègica de Celler el Molí. És també essencial establir una 

bona relació amb el distribuïdor escollit, ja que no serà tan sols un vehicle d’entrada al mercat, 

sinó que es consolidarà com la imatge de la marca a Dinamarca.  

En termes financers, els resultats del pla de viabilitat mostren que aquest projecte 

d’internacionalització ja serà rendible a partir del segon any.  
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11. ANNEXOS  

 

Annex 1 : Perfil de l’empresa 

Activitat Cultiu de la vinya i el raïm.  

Catalogació segons la UE Microempresa  

Número de treballadors 6 

Any de creació 2004 
Facturació (2018) 420.000€ 
Percentatge d’exportació 10% 

Font: Elaboració pròpia amb dades de Celler el Molí 

 

 

Annex 2: Denominació d’Origen Pla de Bages.  

Històricament la comarca del Bages ha estat terra de vinyes i vins, els quals s’han convertit en 

un dels pilars fonamentals de la seva economia. L’activitat vinícola de la comarca data del segle 

X, i s’ha desenvolupat principalment al voltant de dos centres: Manresa i el monestir de Sant 

Benet de Bages.  

Amb l’arribada de la fil·loxera al voltant de 1890, la comarca passa a repartir la major part de la 

superfície ocupada per la vinya entre el cereal i el bosc. Als anys 60, s’inicia un període de 

recuperació de la tradició vinícola, que culmina l’any 1995 quan la Generalitat de Catalunya 

atorga la concessió de Denominació d’Origen als vins del Bages.  

 

Una de les peculiaritats de la comarca són les tines i les barraques de vinya, que tenien una 

doble finalitat:  per una banda, solucionar el problema del transport de la verema; i per l’altra, 

cobrir la necessitat d’una fermentació homogènia. El que s’aconseguia amb aquestes 

edificacions era poder fermentar el vi just al costat de la vinya, cosa que reduïa el cost del 

transport i, a la vegada, permetia dedicar més temps a fer la verema. Al fer la verema més ràpid, 

s’aconseguia omplir la tina més ràpid i la fermentació era més homogènia i de millor qualitat.  
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Geomorfologia i climatologia 

La comarca del Bages està situada geogràficament en un territori designat com a Geoparc 

mundial UNESCO de la Catalunya Central, i es troba en unes altituds que van des dels 200 metres 

al sud, fins els 1.200 metres a Montserrat.  

L’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura classifica el sòl de la regió 

com a Cambisòl o Calcisòl.  

a) El sòl Cambisòl és un sòl en l’inici de la formació. Es caracteritza pels seus materials de 

textura mitjana i fina: minerals d’argila, òxids de ferro, carbonats i gruix. Solen formar 

una bona terra agrària i s’utilitzen de manera intensiva.  

b) El sol Calcisòl es caracteritza per les seves elevades acumulacions de calç, el que provoca 

que hi hagi una vegetació natural poc densa. Aquest tipus de sòl tendeix a limitar la 

possibilitat d’explotació agrícola, i caldrà regar-lo, drenar-lo (per evitar la salinització) i 

fertilitzar-lo. En canvi, solen formar una bona terra per pasturar ramats.  

 

En quant a la climatologia, el Servei Meteorològic de Catalunya classifica el clima de la regió com 

a Mediterrani Continental Subhumit, amb unes temperatures mitjanes que oscil·len entre els 12 

i els 14ºC, amb una important diferència tèrmica entre el dia i la nit. Es caracteritza per uns 

hiverns freds i moderadament humits, i uns estius secs i càlids. Les precipitacions en el centre 

de la comarca varien dels 500 als 550 mm anuals, i en el extrems dels 650 als 700 mm anuals.  

 

En conclusió, el Pla del Bages presenta les condicions idònies pel conreu de la vinya: un 

microclima de poques pluges i una forta oscil·lació tèrmica, i un sòl franc argilós i calcari. A més 

a més, la gran massa forestal que rodeja les vinyes de la comarca i les abundants herbes 

aromàtiques impregnen als vins de notes d’espígol, farigola i romaní.  

 

Varietats viníferes: 

Els vins amb DO Pla de Bages s’elaboraran exclusivament amb raïm de les varietats Vitis vinífera 

autoritzedes i recomanades:  
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          Font: Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages. 

 

Descripció dels productes  

Els vins elaborats i embotellats sota la Denominació d’Origen Protegida Pla de Bages, responen 

als tipus i graduacions alcohòliques volumètriques següents:  

 

                                     Font: Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages 

 

 

 

 

 

Raïm Vi 

Macabeu 

Gra rodó i gros resistent a les glaçades i 
les sequeres, però sensible a les malures. 

Vins lleugerament afruitats amb aromes 
d'aranja i poma. Dóna vins de graduació 
alcohòlica moderada, i amb una acidesa 
mitjana-equilibrada. 

Parellada
Gra gran i compacte, de pell dura. Vins frescos i amb poc cos, amb aromes 

cítrics i de fruita blanca. És molt utilitzat 
per elavorar cava i brandi. 

Picapoll blanc 
Gra petit i ovalat, de pell molt prima amb 
picades (d'on agafa el nom). És la varietat 
autòctona del Pla de Bages. 

Vins lleugers, d'acidesa i graduació 
moderades, i aroma afruitada. 

Chardonnay 
Gra petit i de pell fina, que s'adapta bé a 
diferents tipus de sol no humits. 

Vins secs, afruitats i acidesa elevada. 

Sumoll
Gra gros i allargat, resistent a la sequera. Vins de color intens i aromes a fruites 

vermelles i lleugerament àcides. Dóna 
vins de graduació alta. 

Garnatxa 
Gra ovalat de color morat, que s'adapta a 
les zones amb sol, aire i no massa altes. 

Vins suaus amb aromes a fruites 
vermelles. Dóna vins d'alta graduació.  

Ull de Llebre 
Gra mitjà i allargat de color blavós que 
resisteix a les glaçades, però és sensible a 
les sequeres i al vent. 

Vins amb cos i aroma a fruits del bosc. 
Tenen  poca gradució i una acidesa 
lleugera. 

Merlot 
Gra petit i amb pell gruixuda, de color 
negre blavós. 

Vins fins i suaus de graduació mitjana. 

Cabernet Sauvignon 
Gra petit i esfèrit, ple de llavors. La seva 
pell gruixuda el fa resistent a les malures. 

Vins secs i àcids, d'alta graduació. 

Sauvignon blanc 
Gra mitjà i rodó de pell gruixuda. Vins afruitats i d'aromes herbacis, amb 

una acidesa moderada i graduació alta.  

Gewürztraminer
Gra de pell rosada i polma dolça. Creix 
millor en climes freds. 

Vins semisecs amb notes florals i 
afruitades, especialment amb aromes a 
litxi. 

Cabernet franc 
Gra gros i allargat, resistent a la sequera. Vins clars i fins, amb poc cos però un gran 

aroma a pebre. 

Syrah 
Gra petit i ovalat, de pell prima i color 
blavós. 

Vins amb cos i aroma d'espècies i fruits. 

Blanques

Negres 

Varietats recomenades 

Varietats autoritzades

Blanques 

Negres 

mín. màx. 

Vi negre 12,5% −

Vins negres obtinguts 
exclusivament de les 
viníferes sumoll i ull de 
llebre: mínim 11,5% vol. 

Vi rosat 12,5% −

Vins rosats obtinguts 
exclusivament de les 
viníferes sumoll i ull de 
llebre: mínim 11,5% vol. 

VI blanc 11% 15% −

Grau alcohlic volumètric adquirit 
Excepció 
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Indicacions relatives a l’elaboració i envelliment.  

Les mencions de criança, reserva i gran reserva seguiran les següents condicions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages 

 

Pràctiques específiques i restriccions en la producció.  

 

            

     

   

 

        

       

             Font: Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages. 

 

 

Annex 3: Etiquetes orgàniques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densitat de la plantació Mín. 2.500 ceps/ha.                    
Màx. 4.500 ceps/ha 

Rec 
Les pràctiques de rec han d'estar 
autoritzades, però no s'autoritzarà 
el rec després del verolat del raïm. 

Verema 

Producció 

Es recollirà el raïm sà amb el grau de maduresa necessari per 
l'obtenció de vins amb una graduació alcohòlica volumètrica 
igual o superior a 9,5% vol. per vins vlancs, i 11% vol. per vins 
negres. 

Practiques de cultiu 

Producció màxima de 10.000 kg/ha i 70hl per varietats blanques. 
Producció màxima de 9.000 kg/ha i 63hl per varietats negres. 

Duració Permanència 

Vi negre 
2 anys naturals 

Mín. 6 mesos en bóta de fusta 
de roure, i la resta en ampolla. 

Vi blanc i rosat 
Mín. 18 mesos 

Mín. 6 mesos en bóta de fusta 
de roure. 

Vi negre 
Mín. 36 mesos 

Mín. 12 mesos en envàs de 
fusta de roure, i la resta en 
ampolla. 

Vi blanc i rosat 
Mín. 24 mesos 

Mín. 6 mesos en envàs de roure 
i envelliment en ampolla de 18 
mesos. 

Vi negre 
Mín. 60 mesos

Mín. 24 mesos en envàs de 
fusta de roure, i la resta en 
ampolla. 

Vi blanc i rosat 
Mín. 48 mesos

Mín. 6 mesos en fusta de roure  
i la resta en ampolla. 

*En tots els processos d'envelliment, els envasos de fusta de roure tindran una capacitat igual o inferior a 330 litres. 

Criança

Reserva 

Gran reserva 

Envelliment 
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Annex 4: Diferencial de preus productes orgànics vs. Convencionals. 

                                Font: Everis  

 

 

Annex 5: Anàlisi PEST. 

  

Entorn   POLÍTIC  

Dinamarca és una monarquia constitucional dirigida per la Reina Margarita II i el Primer 

Ministre Lars Løkke Rasmussen (Partit Liberal). Tot i així, el país mostra un alt nivell de 

descentralització: per sota el nivell de l’administració central, hi ha un nivell regional format 

per 5 regions i els municipis de Copenhaguen i Friederiksberg, i un nivell local format per 98 

municipis. Addicionalment, el regne compta amb les Illes Fèroe i Groenlàndia, que tenen els 

seus propis governs autònoms.                                                                                                                                                                                    

Des de 1909, cap partit polític ha obtingut majoria absoluta, el que ha portat a legislatures 

caracteritzades per una política de pactes i cerca de consens.                                                                                                                                                                           

Dinamarca és un Estat del Benestar, amb llibertat política i amb el menor índex de percepció 

de la corrupció del món (1/180). Es tracta d’un país membre de la Unió Europea i de l’espai 

Schengen, però no de l’Eurozona; en canvi, utilitza la corona danesa (DKK).                                                                                                   

Cal destacar que, a diferència d’altres països nòrdics, a Dinamarca no existeix cap control 

estatal sobre la importació o distribució de begudes alcohòliques. Tan sols existeix un 

monopoli a les Illes Fèroe.  

 

Entorn ECONÒMIC  

Amb tan sols una població de 5,78M  de persones, Dinamarca és la 38a economia del món 

amb un PIB per càpita de $56.631.  
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Al tractar-se d’un Estat del Benestar, hi ha molt poques desigualtats socials. A canvi, la 

tributació és molt alta: té l’índex d’impostos sobre la renta de les persones més alt de la UE 

(48,2%). En quant a l’atur, Dinamarca està prop de la plena ocupació i presenta una de les 

taxes més baixes de la UE (5,7%).  

Es tracta d’una economia oberta i depenent del comerç exterior. Això deriva en un alt interès 

per la lliure circulació de béns i serveis, que els ha portat a vincular-se a associacions de 

cooperació econòmica, com la UE, la OCDE i la OMC.  

 

Sectors de l'economia: Els principals sectors econòmics són l’administració pública, defensa, 

educació, salut i serveis socials (22,3%), comerç minorista i majorista, transport, hoteleria i 

restauració (19,3%), i la indústria (18,8%).   

 

Preus: En el període de 2015-2016, els preus al consumidor no van créixer. En canvi, a nivell 

majorista, els preus van pujar un 0,6% el 2017, amb importants pujades en la llet i els derivats 

làctics, i la fusta importada.  

Els preus dels vins a Dinamarca són superiors a la mitjana Europea degut a l’alta carga 

impositiva i als marges aplicats pels diferents intermediaris. Concretament, els vins estan 

subjectes a 3 impostos: impost especial, impost sobre els envasos i IVA.  

Els preus al consumidor estan indicats en corones daneses (DKK), i el mitjà de pagament més 

habitual en el consumidor final són les targetes de crèdit i de dèbit. Concretament, cal 

destacar Dankort, una targeta de dèbit internacional emesa per Visa.  

 

Política monetària: Dinamarca no forma part de la Eurozona, sinó que manté la corona 

danesa i forma part del mecanisme de tipus de canvi europeu (ERM II), amb unes bandes de 

fluctuació del 2,25% sobre un tipus de canvi de 7,46 corones per euro. Conseqüentment, el 

banc central danès, tot i tenir plena responsabilitat sobre la política monetària nacional, actua 

en funció de les decisions del BCE.  

El principal objectiu del Nationalbanken, doncs, és mantenir l’estabilitat del valor de la Corona 

en relació a l’euro. Actualment ((03/04/2019), el canvi està en:  

                                                  1 DKK = 0.1503 USD, 1 USD = 6.6523 DKK  

                                                   1 DKK = 0.1340 EUR, 1 EUR = 7.4653 DKK 
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Comerç exterior: La balança comercial és estructuralment positiva amb un valor de 5.824,4 

milions d’euros el 2018.   

El valor de les exportacions el 2017 va ser de 92.296,2M€, i van tenir per destí: Alemanya 

(15,95%), Suècia (11,66%) i Estats Units (8,31%). Prop del 2% de les ventes daneses a l’exterior 

van dirigides a Espanya. Els principals productes exportats són: carn de porc, petroli, extracte 

de malta, components elèctrics, medicaments, vàlvules i pells.  

Pel que fa a les importacions de 2017, el seu valor va ser de 86.471,9M€ provinents 

d’Alemanya (22,54%), Suècia (11,84%) i Holanda (7,80%). Espanya representa el 1,6% 

d’aquestes importacions. Els principals productes importats són: petroli, farina de soja, 

crustacis processats, cotxes, medicaments, ordinadors, i equips de radiodifusió.  

 

Entorn SOCIAL  

Amb un territori de 43.094km2, Dinamarca té una població de 5,78M d’habitants. El 86% de 

la població viu en àrees urbanes, i una quarta part es concentra a la capital Copenhaguen. Es 

tracta d’una població extremadament homogènia, amb un 96% d’habitants d’origen danès. 

Hi ha una petita població immigrant, principalment escandinava, però també turca, iraniana 

i paquistanesa.  

 

És una població envellida, amb 40 anys d’edat mitjana, i una esperança de vida de 75,8 anys 

pels homes i 81 anys per les dones. El percentatge de població femenina i masculina és 

bastant similar, amb un 50,24% i 49,76% respectivament l’any 2017.  

L’idioma oficial és el danès, i la majoria de la població també parla alemany i anglès. El grau 

d’alfabetització de la població és del 99%. És un estat confessional entorn a la religió 

protestant (91% del a població), però s’accepta la llibertat religiosa. 

  

Dinamarca és un estat del benestar amb una distribució molt igualitària de la renta: la bretxa 

entre rics i pobres és la segona més petita entre els 34 països més desenvolupats del món 

(només la supera Eslovènia). Tot i així, Dinamarca s’enfronta a tres grans problemes socials: 

la crisi del refugiats ha fet ressorgir la xenofòbia, té una de les taxes més altes de suïcidi del 

món, i és el sisè país amb un major consum d’alcohol on el 95% del menors de 15 anys es 

consideren bevedors.  
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Entorn TECNOLÒGIC  

Dinamarca és el quart país de la OCDE que més inverteix en I+D: la inversió pública i privada 

representen l’1,6% i el 2,03% del PIB danès respectivament. 

 Addicionalment, el govern ofereix grans incentius fiscals en aquest àmbit. El país està adherit 

a la Unió de París per la Protecció de la Propietat Industrial, a les Convencions de Protecció 

de Drets (copyright) Universal i de Berna, al Tractat de Cooperació de Patents i a la Convenció 

Europea sobre Patents.   

Els consumidors danesos són dels més ràpids en adaptar-se a noves tecnologies i nous 

productes. Per tant, Dinamarca és un mercat de proves ideal per a nous productes. Les 

pàgines webs són una font d’informació molt utilitzada i valorada pels consumidors, i un 

instrument clau pel posicionament i per una bona primera imatge de les empreses.  

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Annex 6: Dades generals de Dinamarca. 

Capital Copenhaguen 
Territori  43.094km2 

Població 5,78M   
Accés a la UE  1973 
Moneda Corona danesa 

(03/04/2019): 
1 DKK = 0.1503 USD, 1 USD = 6.6523 DKK  
1 DKK = 0.1340 EUR, 1 EUR = 7.4653 DKK 

 
Schengen Sí  
Idioma oficial dins la EU  Danès 
Sistema Polític  Monarquia Constitucional basada en una democràcia 

parlamentària.  

• Monarca: Reina Margarita II.  

• Primer ministre: Lars Løkke Rasmussen (partit liberal 

danès- centredreta).  

 
Religió Protestant (91%), catòlica (2%), altres (7%) 

Font: Acció 
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Annex 7: Ambient de negocis. 

Doing Business 3/190 

Llibertat econòmica  14/180 (mostly free) 

Llibertat política 1/7 (free) 

Llibertat de premsa 9/180 

Risc creditici AAA 

Percepció de la corrupció 1/180 

International LPI 8/160 

Font: Doing Business, 2019 Index of Economic Freedom (Heritage Foundation), Worldwide Press Freedom Index 2019, 
Freedom House, DatosMacro, The World Bank.  
 

 

Annex 8: Perfil macroeconòmic.  

PIB $325,556 
PIB per càpita  $56.631 
Creixement estimat del PIB  1,94% (2019), 1,78% (2020), 1,79% (2021) 
Balança comercial Superàvit comercial: exporta més del que importa.  
Sectors econòmics • Administració pública, defensa, educació, salut i serveis 

socials (22,3%).  

• Comerç minorista i majorista, transport, hoteleria i 

restauració (19,3%).  

• Indústria (18,8%).  

Deute públic 36,4% del PIB  
Taxa d’atur  5,7% 

Font: europa.eu / datosmacro 

 

Annex 9: Infraestructura del transport.  

Aeroports 28 

Aeroport principal  Copenhaguen Airport, Kastrup 

Xarxa ferroviària 3.476km 

Carreteres 74.558km 

Ports principals Aarhus, Copenhaguen, Frederuca, Kalundorg, Esbjerg.  

Fonts: Acció. 
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Annex 10: Mercat dels productes orgànics a Dinamarca.  

L’alimentació ecològica ha experimentat un progressiu auge a nivell mundial. Dels 18 mil milions 

de USD que es facturaven en aquest mercat l’any 2000, s’ha passat a una facturació de 75 UDS  

al 2015. L’any 2014 es va arribar a un record de facturació amb 80 mil milions de USD.   

Dinamarca la major quota de mercat de productes orgànics del món (13,3%) i el major consum 

per càpita de la UE (227€). Aquesta alta i creixent demanda de productes orgànics resulta en un 

volum d’importacions superior a les exportacions.  

Tot això ha impactat en el preu dels productes orgànics en comparació amb els convencionals: 

la diferència de preu és tan sols del 10%.  

Segons el Ministeri d’Alimentació, Agricultura i Pesca danès, el perfil de consumidor de 

productes orgànics són:  

• Sembla ser un grup més femení que masculí, però sense arribar a presentar una 

diferència significativa.  

• Presenta una mitjana d’edat de més de 40 anys.  

• En general, és de classe mitjana-alta i alta, i presenta un major nivell d’educació i 

d’ocupació que la resta de la població.  

• Viu en àrees urbanes.  

• Té fills menors a 7 anys.  

Els principals motius que el porten a comprar i consumir aquests productes són per raons 

mediambientals i de salut. Principalment compra els productes orgànics en botigues de 

queviures, però també a través de botigues especialitzades i restaurants.  

 

Annex 11: Mercat del vi a Dinamarca.  

A nivell internacional, incloent vins i mosts, 11 grans països (5 de la vella Europa i 6 del nou món) 

exporten:  

• 27.000 dels 31.000 milions d’euros totals, el que representa el 87% del total de les 

exportacions.  

• 9.722 dels 10.706 milions de litres totals, el que representa el 91% del total de les 

exportacions.  

En volum, Espanya s’ha convertit en el major exportador de vi, amb un creixement de gairebé el 

50% en els últims 10 anys, fins a arribar als 23 millors hl. Segueixen Itàlia, França i Xile.  
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Pel que fa a les importacions de vi, la UE és el gran mercat del vi, en gran part intracomunitari. 

Tot i així, s’està produint un gran creixement d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.  

 

Dinamarca és el cinquè país consumidor d’alcohol del món, i el dotzè consumidor mundial de vi.  

La cervesa ha estat tradicionalment la beguda alcohòlica més consumida a Dinamarca per 

volum, però el vi el supera en valor i s’ha convertit en un producte habitual en la cistella de 

compra d’una família danesa amb un consum per càpita de 35 litres.  

Segons l’Oficina Comercial d’Espanya a Copenhaguen, el perfil de consumidor de vi és:  

• Majoritàriament masculí.  

• D’entre 50 i 60 anys.  

• Professional liberal o autònom, el que suposa un alt nivell adquisitiu i d’estudis.  

• Resident en grans nuclis urbans.  

 

S’observen gran diferències geogràfiques en el consum de vi: Nova Selàndia consumeix un 37% 

més de vi en comparació a la mitjana nacional degut a la sobre-població de danesos de renta 

alta,  mentre que la part est i sud de Jutland consumeix un 9% menys respecta la mitjana.  

 

Annex 12: Perfils de consumidors de vi.  

 

Consumidor 

tradicional 

Perfil masculí, major de 54 anys i de classe social mitjana-baixa/ baixa.  

S’inicia al món del vi en l’àmbit familiar i el consumeix a diari. És un 

consumidor de costums i tendeix a inclinar-se per vins coneguts i, 

majoritàriament, de la regió on resideix. Generalment compra en 

supermercats.  

 

Consumidor 

rutinari 

Perfil femení, major de 54 anys i de classe social mitjana-baixa/ baixa.  

No es considera un coneixedor del món del vi i tampoc es preocupa per 

ser-ho, perquè tan sols el consumeix els caps de setmana o en ocasions 

especials. Per tant, sol adquirir vins que ja ha provat, generalment de la 

reva regió i de les mateixes marques.  

 

Consumidor 

social 

Perfil sense distinció de sexe, de mitjana edat i de classe social mitjana-

baixa/ baixa. Consumidor esporàdic, centrat només en els moments 

socials o de celebració. No sent una gran curiositat per conèixer més sobre 

el vi. S’inclina per aquells vins que ja coneix però està obert a les novetats. 
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Consumidor 

urbanita inquiet 

Perfil més masculí que femení, però sense arribar a presentar una 

diferencia significativa. Major de 54 anys però igualant-se amb les altres 

franges de menor edat. I de classe social mitjana.  

Es tracta d’un consumidor que cada vegada està més informat a través de 

revistes, articles especialitzats i Internet, i està disposat a invertir temps 

en conèixer les novetats i tendències. En definitiva, està obert a noves 

experiències. Generalment compra en botigues especialitzades o, fins i 

tot, directament a la bodega.  

 

 

Consumidor 

trendy 

Perfil masculí, major de 35 anys i de classe social mitjana.  

Consumidor jove al qui li agrada experimentar amb les últimes tendències. 

Té preferència pels vins negres, ja que els considera de més categoria que 

els blancs i els rosats, i utilitza el preu com a indicador de qualitat. 

Considera el vi com un producte de reconeixement social. Generalment 

compra directament a la bodega o en botigues especialitzades.  

Font: OEMV-Nielsen 

 

 

Annex 13: Nivell de sulfits.  

 
Font: Demeter International  

 

 

 

 

 

Orgànic

Vi orgànic amb un contingut de sucre residual inferior a 2g/l:                                                                    
• Negre: 100ppm.                                                                               
• Blancs i rosats: 150ppm.                                                                    
Vi orgànic amb un contingut de sucre residual superior a 2g/l:      
• Negre: 130ppm.                                                                              
• Blanc i rosat: 180ppm. 

Biodinàmic

Vi  amb un contingut de sucre residual inferior a 5g/l:                    
• Negre: 140ppm.                                                                              
• Blancs i rosats: 110ppm.                                                                       
Vi  amb un contingut de sucre residual superior a 5g/l:                  
• Negre: 180ppm.                                                                              
• Blanc i rosat: 140ppm. 

Convencional 
Vi negre: el nivell màxim de sulfits no pot superar els 250ppm.     
Vi blanc i rosat: el nivell màxim de sulfits no pot superar els 
200ppm. 

Nivell màxim de sulfits 
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Annex 14: Competència - Vi ecològic català.  

 

Localització Alella

Varietats de 

raïm 

Blanques: Pansa Blanca (Xerel·lo),  Chardonnay, Mataró (Monastrell), Macabeu                                      

Negres: Garnatxa Negra i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 

reconeixements 

2015/2016- Robert Parker atorga una puntuació de 92/100 al vi Tallarol (sense sulfurós).                       

2016- La revista Wine Enthusiast atorga una puntuació de 91/100 a al vi Parvus Syrah.                          

2017- La Guia Vivir el Vino atorga una puntuació de 91/100 al vi Parvus Syrah.                                              

2017- Bioweinpress li atorga la GOLD MEDAL amb una puntuació de 91/100 al vi Parvus Syrah.            

2017- L'Anuario de Vinos "El País" atorga una puntuació de 90/100 al vi Blanc de Neu.                               

2017- La revista Wine Enthusiast atorga una puntuació de 90/100 al vi Dolç Mataró.                                   

2017- Wine & Spirits "Year's best Summer Sparkles" atorga una puntuació de 92/100 al vi Capsigrany. 

2018- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,14/10 al vi Alta Alella PB.                          

2018- VIVINO's Wine Sytle awards atorga el premi de TOP WINE  al vi Parvus Chardonnay.                    

2018- La Guia Peñín aotrga una puntuació de 91/100 al vi Cau en Genís.                                                           

2018- L'Anuario de Vinos "El País" atorga una puntuació de 90/100 al vi Cau en Genís i de 91/100 al vi 

Lanius.                                                                                                                                                                                      

2018- La guia Gilbert & Gaillard atorga una puntuació de 89/100 al vi Dolç Mataró.                                      

2019- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,51/10 al Vi Alta Alella GX, de 9,49/10 al vi 

Cau en Genís, de 9,43/10 al vi Dolç Mataró, de 9,16/10 al vi Blanc de Neu, de 9,65/10 al vi Maller (sense 

sulfurós), de 9,66/10 al vi Bruant (sense sulfurós), i de 9,63/10 al vi Capsigrany (sense sulfurós).            

2019- La Guia Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi Lanius, al vi Blanc de Neu i al vi Dolç Mataró. 

Any de fundació 1917

Localització 

Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, La Bisbal del Penedès, Rocafort de Queralt, 

Blancafort, Rodonyà i Pira. 

Celler 

Cooperativa formada per més de 500 socis que gestiona més de 2.500ha de vinya i olivera. S'estén a 7 

pobles i forma part de 5 Denominacions d'Origen diferents: DO Cava, DO Penedès, DO Conca de Barberà, 

DO Catalunya i DO Siurana. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 

reconeixements 

2012- El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural atorga el premi a la 

Innovació Tecnològica Agroalimentaria en la modalitat d'Agroindústria, per laimplementació de noves 

tecnologies en la gestió integral de les vinyes.                                                                                                          

2012- Els Premios Manojo atorgen el premi Manojo de Bronce en les categories Caves i Espumosos  pel 

vi Les Tres Naus Brut Nature.                                                                                                                                                

2012- El XXIIè Concurs de Vins i Caves de la Conca de Barberà atorga el 3r premi en les categories Cava 
Brut, Vi Negre jove i Vi Rosat Jove , el 2n premi en la categoria Cava Brut Nature.                                         
2014- Premis Vinari atorguen el Vinari de Plata en la categoria Millors Escumosos Joves  i el Vinari de 

Bronze en la categoria Millors Blancs Joves.                                                                                                               
2015- El XXVè Concurs de Vins i Caves de la DO Conca de Barberà nomena com a 1r classificat en les 

categories Cava Brut  i Vi Rosat Jove , el 2n classificat en la categoria Vi Negre Jove , i el 3r classificat en 

la categoria Vi Negre Trepat.                                                                                                                                                
2016- El XXVIè Concurs de Vins i Caves de la DO Conca de Barberà nomena com a 1r classificat en la 

categoria Cava Rosat , 2n classificat en la categoria Cava Brut Nature , i 3r classificat en la categoria 

Cava Brut.                                                                                                                                                                                          
2016- Els Premis Vinari atorguen el Vinari d'Or en la categoria Escumosos Reserva.                                  
2017- El XXVIIè Concurs de Vins i Caves de la DO Conca de Barberà nomena com a 1r classificat en la 

categoria Cava Brut Nature.                                                                                                                                              
2017- Els Premis Vinari atorguen el Vinari de Bronze als Millors Rosats, el Vinari de Plata de la DO de la 

Conca de Barberà, i el Vinari de Plata als Millors Escumosos Joves.                                                                   

2018- El XVII Concurs Nacional de Vins de Cooperatives Urcacyl atorga el premi Manojo de Oro en la 

categoria Caves i Escumosos.                                                                                                                                          
2018- El 52è Concurs Tastavins de Vins de Qualitat DO Penedès atorga el Diploma Excel·lència en la 

categoria Negre criança.    

Localització Sort

Varietats de 

raïm 

Blanques: Riesling i Viognier.                                                                                                                                       

Negres: Pinot Noir 

Vins 

Blancs i negres.                                                                                                                                                                             

(No tenen pàgina web)

Any de fundació 
1780

Localització Penelles

Celler 162 ha  i elabora anualment més d'un milió d'ampolles de vi. 

Varietats de 

raïm 

Blanques: Macabeu, Chardonay, Sauvignon Blanc i Malvàsia.                                                                       

Negres: Merlot, Cabernet Sauvignon, Garnatxa, Syrah, Pinot Noir,  Ull de Llebre, Carinyena i Trepat. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 

reconeixements 

2012- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 91/100 al vi Gotim Bru, i de 90/100 als vins ODA i 

1780.                                                                                                                                                                                                

2012- La guia de Vins Gourmets atorga una puntuació de 91/100 al vi 1780.                                                   

2012- La guia Wine Up atorga una puntuació de 92+ al vi 1780.                                                                           

2013- Els Premios Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi Gotim Bru, i de 90/100 al vi 1780.         

2014- Els Premios Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi Gotim Bru.                                                     

2015. Els Premios Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi ODA. 

Localització Verdú

Varietats de 

raïm 

Blanques: Garnatxa Blanca.                                                                                                                                                

Negres: Ull de Llebre i Cabernet Sauvignon. 

Vins 

Blanc i negre.                                                                                                                                                                                    

(No tenen pàgina web)

Alta Alella

Celler 
Domenys 

Celler Batlliu 
de Sort 

Castell del 
remei 

Boldú 
Viticultors 
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Any de fundació 1989

Localització Ametlla de Segarra

Celler Celler familiar que diposa de 13,5ha de vinya. Utilitzen barriques bordeleses de roure americà i francès. 

Varietats de 
raïm 

Negres: Cabernet Sauvignon i Syrah. 

Vins Negres i rosats.                                                                                                                                             

Any de fundació 
2008

Localització Verdú 

Celler Exporten  Brasil  i tenen intenció de continuar amb la resta de països de Llatinoamerica. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu, Sauvignon Blanc i Perallada.                                                                                                          
Negres: Ull de Llebre, Syrah i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 1997

Localització La Pobla de Cérvoles

Celler  32ha. Pertanyen a l'associació Grandes Pagos de España. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu, Chardonay i Petit Manseng.                                                                                                       
Negres: Garnatxa, Ull de Llebre, Syrah

Vins Blancs i negres. 

Premis i 
reconeixements 

2009- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 90/100 punts al vi Cérvoles Negre, i de 93/100 al vi 
Estrats.                                                                                                                                                                                     
2012- La guia Gorumet atorga una puntuació de 93/100 al vi Cérvoles Negre.                                             
2012- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 95/100 al vi Estrats.                                                           
2014- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 91/100 al vi Cérvols Blanc i de 90/100 al vi Cérvoles 
Negre.                                                                                                                                                                                         
2014- La guia Gorumet atorga una puntuació de 92/100 punts al vi Cérvoles Blanc.                                       
2015- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 90/100 al vi Garnatxa de Cérvoles, de 91/100 al vi 
Cérvoles Negre, i de 95/100 al vi Estrats.                                                                                                                        
2015- La guia Gilbert & Gailard atorguen la Gold Medal al vi Garnatxa de Cérvoles.                                   
2016- Els Premios Peñín atorguen una puntuació de 91/100 al vi Cérvols Blanc.                                          
2017- Catavinum World Wine & Spirits competition atorga la Medalla d'Or al vi Garnatxa de Cérvolles. 
2018- Els premis Vinari atorguen els premis Millor Vi Blanc amb Criança i Millor Vi SO Costers del Segre 
al vi Cérvoles Blanc.      

Any de fundació 1992

Localització Balaguer

Celler Produeix 400.000 ampolles anuals. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Chardonay i Viognier.                                                                                                                                         
Negres: Ull de Llebre, Garnatxa negra, Syrah, Merlot, Pinot Noir i Cabernet Sauvignon.  

Vins Blancs i negres. 

Premis i 
reconeixements 

2009- El Concours Mondial Bruxelles atorga el premi Plata al vi Viña del Siós.                                                  
2011- Els premis Challenge International Du Vin atorga el premi Or al vi Alto Siós.                                     
2011- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi Siós Brut Blanc de Noirs.                                      
2012- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi Siós Brut Blanc de Noirs.                                        
2013- Els premis Grenaches Du Monde atorga el premi Bornze al vi Finca Siós.                                                 
2013- Els premis Berliner Wine Trophy atorguen el premi Or als vis Finca Siós i Siós Cau del Gat.              
2013- Els premis Mundus Vini atorguen el premi Plata al vi Finca Siós i el premi Or al Alto Siós.                
2013- El Concours Mondial Bruxelles atorga el premi Plata al vi Finca Siós.                                                    
2013- Els premis Decanter atorguen el premi Plata al vi Finca Siós.                                                                        
2013- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,16/10 al vi Finca Siós i de 9,26/10 al Alto 
Siós.                                                                                                                                                                                             
2014-Els premis Challenge International Du Vin atorga el premi Bronze al vi Alto Siós.                              
2014- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 als vins Finca Siós i Alto Siós.                                   
2014- Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Alto Siós.                                                                   
2014-Els premis Vinari atorguen el premi Or al vi Alto Siós.                                                                                        
2015- Els premis Vinari atorguen el premi Oro al vi Siós Cau del Gat.                                                                  
2016- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 als vins Finca Siós,  Alto Siós,  Siós Brut Rosé i Siós 
Cau del Gat.                                                                                                                                                                               
2016-Els premis Decanter atorguen el premi Bronze al vi Siós Cau del Gat.                                                    
2017- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 als vins Finca Siós i Siós Brut Rosé, de 92/100 al 
Alto Siós, i de 90/100 al Siós Cau del Gat.                                                                                                                             
2017- Els premis Mundus Vini atorga el premi Or als vins Siós Cau del Gat i Petit Siós.                                 
2018- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi Siós Brut Rosé.                                                         
2019-La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,12/10 al vi Alto Siós.                                       
2019- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi Siós Brut Rosé i de 90/100 al Siós Cau del Gat. 

Any de fundació 1974

Localització Vallbona de les Monges

Celler Cooperativa d'integració social. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Parellada, Xarel·lo, Malvasia, Chardonnay, Macabeu                                                                     
Negres: Garnatxa Negra, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Ull de llebre, Trepat, Touriga nacional

Vins Vins blancs i negres. 

Celler 
Comalats

Celler Mas de 
Móra

Cérvoles 

Costers del 
Sió 

L'Olivera 

DO
 C

os
te

rs
 d

el
 S

eg
re



 35 

 

Any de fundació 2006

Localització Pobla de Cèrvoles

Celler 

17ha. 99% de l'energia que s'utilitza és solar.  Elaboren una edició limitada sota la marca Màgnum: una 
Edició de Col·leccionista amb l'etiqueta dissenyada per l'artista convidat de l'any, i només es produeixen 
300 ampolles (50€)

Varietats de 
raïm 

Blanques: garnatxa blanca, Macabeu i Viognier.                                                                                                             
Negres: Garnatxa negra, Cabernet Sauvignon, Ull de Llebre, Merlot, Syrah, Sumoll i Riesling. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2009- Stephen Tanzer's International Wine Celler atorga una puntuació de 91/100 al vi Saó Expressiu. 
2009- Robert Parker  atorga una puntuació de 89/100 al vi Saó Expressiu.                                                            
2009- Decanter World Wine Awards atorga la medalla de Bronze al vi Saó Expressiu.                                      
2009- La Guía Penín  atorga una puntuació de 9r/100 al vi Saó Expressiu.                                                          
2010- El Concours Mondial Bruxelles atorga la medalla d'Or al vi Saó Expressiu.                                          
2010- La Guia Gilbert & Gaillard atorguen la medalla de Plata al vi Saó Expressiu.                                         
2010- La Guia Akatavino atorga la Gran Medalla d'Or, amb una puntuació de 95/100, al vi Saó Expressiu.                                                                                                                                                                                  
2011- Catavinum World Wine & Spirits Competition atorga la medalla d'Or al vi  Saó Abrivat.                 
2012- La guia Gilgert & Gaillard atorguen la medalla d'Or al vi Saó Abrivat.                                                     
2013- International Wine Guide atorga la medalla de Plata al vi Saó Rosat.                                                     
2014-Decanter  World Wine Awards atorga la medalla de Bronze al vi Petit Saó.                                        
2014- The International Wine Guide atorga la medalla de Brone al vi Petit Saó.                                           
2015- Golden Leaf atorga la medalla de Plata al vi Petit Saó i la d'Or al vi Troballa Àmfora.                      
2015-  Decanter  World Wine Awards atorga la medalla de Bronze al vi Petit Blanc Saó.                            
2015- International Wine Challenge atorga la Commended Medal al vi Petit Blanc Saó.                            
2016- Golden Leaf atorga la medalla d'Or  al vi  Saó Blanc i la de Plata al Petit Blanc Saó i al Saó Rosat.     
2016- Els Premis Vinari atorguen la medalla de Bronze al vi Saó Blanc. 

Any de fundació 2003
Localització El Vilosell

Celler 30ha que donen 1.200 ampolles anuals i el 50% d'aquestes s'exporta a 40 països dels 5 continents. 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Macabeu, Chardonnay, Sauvignon Blanc i Albarinyo.                                                                    
Negres: Garnatxa, Syrah, Cabernet Sauvignon, Carinyena, Ull de llebre i Riesling, 

Vins Blancs i negres. 

Premis i 
reconeixements 

2003-  Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Vilosell.                                                                     
2003- La Guia Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi Vilosell.                                                                      
2004- Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Geol.                                                                           
2004- La Guia Proensa atorga una puntuació de 90/100 al vi Geol.                                                                      
2004- Jancis Robinson descriu al vi Vilosell amb "What a value!".                                                                          
2004- La Guia Jesus Flores atorga una puntuació de 93/100 al vi Geol.                                                                
2004- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 al vi Geol.                                                                           
2005- Stephen Tanzer atorga un a puntuació de 89/100 al vi Geol.                                                                     
2005-  Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Geol i de 91/100 al Vilosell.                              
2005-  La Guia Peñín atorga una puntuació de 91/100 als vins Geol  i Vilosell.                                                 
2006- La Guia Vivir el Vino atorga una puntuació de 93/100 al vi Geol.                                                              
2006- Stephen Tanzer atorga un a puntuació de 92/100 al vi Geol.                                                                     
2006-  Robert Parker atorga una puntuació de 91/100 al vi Vilosell.                                                                    
2006- La Guia Peñín atorga una puntuació de 93/100 al vi Geol i de 90/100 al Vilosell.                                
2007- La guia ABC atorga una puntuació de 93/100 al vi Geol.                                                                              
2007-  La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 al vi Geol i 91/100 al Vilosell.                                     
2008- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 als vins Geol i Vilosell, i de 93/100 al Auzells.      
2009-  Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Llebre.                                                                      
2009- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 als vins Vilosell i Macabeu Finca Racons.              
2010-  La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 al vi Macabeu Finca Racons.                                    
2010- La guia ABC atorga una puntuació de 91/100 al vi Auzells. 

Localització Mollet de Peralada 
Celler 24ha 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Lledoner blanc, Macabeu, Xarel·lo i Moscat.                                                                                            
Negres: Lledoner negre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i Cabernet Franc. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació 1730

Localització Garriguella
Celler 10,50ha

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu                                                                                                                                                                         
Negres: Garnatxa, Carinyena, 

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació 2005

Localització Pau
Celler Cooperativa d'oli i de vi que disposa de 350ha de vinya. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu, Lledoner Blanc i  Moscat d'Alexandria.                                                                                        
Negres: Lledoner negre, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació 1892

Localització Vilajuïga
Celler 14ha

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu.                                                                                                                                                               
Negres: Carinyena, Lledoner negre, Merlot, Cabernet Sauvignon i Syrah. 

Vins Blancs i Negres. 
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Any de fundació 

1826

Localització Carriguella

Celler 40ha

Varietats de 
raïm 

Blanques: Garnatxa blanca i  Macabeu.                                                                                                                               
Negres: Garnatxa negre, Carinyena, Merlot, Cabernet Sauvignon, Monestrell, Garnatxa Pelut i Ull de 
llebre. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 1948

Localització Campany 

Celler 51ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu, Chardonnay, Xarel·lo  i Sauvignon Blanc.                                                                                                  
Negres: Moscat, Ull de llebre, Lledoner negre, Syrah, Carinyena, Cabernet Sauvignon i Merlot. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 
2006

Localització Campany 

Celler 7ha. 

Varietats de 
raïm 

Negres: Lledoner negre, Carinyena, Syrah i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2015- Els premis Vinari atorguen la medalla de Plata al vi Vd'O7.13.                                                               
2016- La Guia Peñín atorga una puntuació de 93/100 als vins Gresa 2010 i Vd'O7.13                                     
2016- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,54/10 al vi Finca Olivardots Groc 
d'Àmfora,  de 9,40/10 al vi Gresa 2010,  de 9,6/10 al vi Vd'O1.11, de 9,31/10 al vi Vd'O2.11, i de 9,78/10 
al vi Vd'O7.13.                                                                                                                                                                          
2016- La Guia Gilbert & Gaillard atorga la medalla d'Or amb una puntuació de 90+ al vi Gresa 2010, i la 
medalla Gran Or amb una puntuació de 90+ al vi Vd'O5.10.                                                                                  
2017- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92/100 al vi Finca Olivardots Vermell, de 91/100 als vins 
Vd'O2.11 i  Vd'O5.10, i de 93/100 al vi Vd'O6.15.                                                                                                   
2017- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,59/10 al vi Blanc Gresa, i de  9,72/10 al vi 
Vd'O6.15.                                                                                                                                                                                    
2018- Els premis Vinari atorguen la medalla d'0r en la categoria Millor vi de Guarda de Catalunya  al vi 
Gresa 2010. 

Any de fundació 2004

Localització Marçà

Celler 10ha de vinya. S'exporta el 75% de la seva producció. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:  garnatxa blanca, Macabeu i  Xerel·lo,                                                                                                                                                                              
Negres: Garnatxa negra i  Carinyena

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

Robert Parker atorga una puntuació del 95/100 al vi Auditori. 

Any de fundació 1993

Localització Capçanes

Celler També fans vins kosher. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:  garnatxa blanca i Macabeu .                                                                                                                                                                            
Negres: Garnatxa negra, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Ull de llebre i Carinyena. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

1998- Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Vall del Calàs.                                                              
2001- Robert Parker atorga una puntuació de 93/100 al vi Vall del Calàs.                                                          
2007-Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Vall del Calàs.                                                             
2009-Robert Parker atorga una puntuació de 90/100 al vi Vall del Calàs.                                                          
2010-International Wine Celler atorga una puntuació de 90/100 al vi Mas Picosa.                                     
2013- La Guia Proensa atorga una puntuació de 91/100 al vi Mas Tortó.                                                            
2013- La Guia Palacio de los mejores vinos Iberoamericanos atorga una puntuació de  94+ al vi vall del 
Calàs.                                                                                                                                                                                        
2013- Els Premis Vinari atorguen la medalla de Bronze al vi Mas Picosa en la categoria Millor Negre 
Jove.                                                                                                                                                                                                        
2014- La Guia Peñín atorga una puntuació de 89/100 al vi Vall del Calàs.                                                       
2014- Gilbert&Gaillard atorga la Gold Medal  als vins Vall del Calàs i Mas Tortó.                                         
2015- Mundus Vini atorga una puntuació de 85/100 al vi Mas Tortó.                                                              
2016- Els Golden Leaf Awards atorguen el premi Silver Leaf al vi Mas Tortó.                                                
2016- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 94/100 al vi Mas Picosa.                            
2017-  La Guia Peñín  atorga una puntuació de 89/100 al vi Mas Picosa.                                                             
2018-  La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 92/100 al vi Vall del Calàs.                         
2018-  Gilbert&Gaillard atorga una puntuació de 90/100 al vi Vall del Calàs.                                                 
2018- La Guia ABC atorga una puntuació de 92/100 al vi Mas Tortó.                                                                        
2018- La Guia Proensa atorga una puntuació de 95/100 al vi Mas Tortó.                                                             
2019- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 93/100 al vi Vall del Calàs i de 89 al vi Mas 
Picosa.                                                                                                                                                                                      
2019- La Guia Peñín  atorga una puntuació de 90/100 als vins Vall del Calàs i Mas Tortó,  i de 91 al vi 
Mas Picosa. 
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Any de fundació 2006
Localització El Masroig 
Varietats de 

raïm 
Blanques:  garnatxa blanca i Macabeu .                                                                                                                                                                            
Negres: Garnatxa negra, Syrah, i Carinyena. 

Vins Blancs, negres i rosats.                                      

Any de fundació 2013

Localització Marçà
Celler 25ha

Varietats de 
raïm 

Negres: Carinyena, Cabernet Sauvignon, Syrah i Garnatza Negra. 

Vins Negres. 
Any de fundació 2004

Localització Sant Pau dOrdal

Varietats de 
raïm 

Blanques:  garnatxa blanca,  Macabeu, Xerel·lo, Perallada, Moscatell, Chardonnay, Viogner, Sauvignon 
Blanc i Riesgling.                                                                                                                                                                           
Negres: Garnatxa negra, Syrah, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Caladoc, 
Marselan i Arinarnoa. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2013- La Guia Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi 3 Macabeus.                                                             
2013- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,48 al vi  3 Macabeus.                                    
2014- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,38 al vi  3 Macabeus.                                    
2014- Millésime Bio atorga la Silver Medal al vi Col·lecció Chardonay.                                                            
2015- Mundus Vini Biofach atorga la Grand Gold Medal als vins La Milana i Les Timbes.                         
2016- Els premis Giroví atorguen la Medalla de Plata al vi Les Timbes.                                                            
2016- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,42 al vi La Milena i de 9,52 a El Fanio.   
2016- Vinum Nature atorga el premi Silver Lead als vins 3 Macabeus i Col·lecció Syrah.                           
2016- La Guia Peñín atorga una puntuació de 91/100 al vi El Fanio, de 90 al vi Les Timbes, i de 93 al vi 
Reserva Martí.                                                                                                                                                                           
2016- The Wine Advocate atorga una puntuació de 90/100 al vi Belat.                                                           
2017- Gilbert&Gaillard atorgua la Gold+ Medal als vins La Milana, 3 Macabeus i Les Timbes, i la Silver 
Medal al vi Col·lecció Syrah.                                                                                                                                                
2017- Els premis Girovi atorguen la Medalla d'Or al vi Les Timbes.                                                                   
2017- Els Decanter World Wine Awards atorguen la medalla de Bronze al vi La Milana.                              
2017- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,51 al vi El Fanio.                                              
2017- Els premis Mundus Vini atorguen la Gold Medal al vi Reserva Martí.                                                         
2018- James Suckling atorga una puntuació de 92/100 als vins El Fanio i Reserva Martí.                                  
2018- Challenge Millésime Bio atorga  la Silver Medal al vi El Fanio i la Gold Medal al vi Reserva Martí.  

Any de fundació 1985
Localització Pla del Penedès
Varietats de 

raïm 
Blanques:   Macabeu, Xerel·lo, Perallada, Moscatell, Chardonnay i  Sauvignon Blanc.                                                                                                                                                                   
Negres:  Cabernet Sauvignon i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2017- La Guia Peñín atorga una puntuació de 87/100 als vins Tinto Clos Vidal i Clos Vidal Cabernet 
Sauvignon, i de 86 al vi Clos vVidal Merlot.                                                                                                                    
2018-  La Guia Peñín atorga una puntuació de 85/100 al vi Clos Vidal Blanc de Blancs, i de 87 al vi Clos 
Vidal Rosé Cuvée. 

Any de fundació 1982
Localització Vilafranca del Penedès

Celler 66ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:   Macabeu, Xerel·lo, Perallada, Moscatell, Chardonnay,  Sauvignon Blanc i  Gerwürztraminer.                                                                                                                                                                     
Negres:  Ull de llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot i Pinot Noir. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació Anys 80. 

Localització Piera 
Celler 4ha. Fan agricultura ecològica i biodinàmica. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:  Xerl·lo i Perallada.                                                                                                                                                                            
Negres:  Ull de llebre. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Premis i 

reconeixements 
2017- La Guia de Vins de Catalunya atorga ua puntuació de 9,68 als vi Xerel·lo i el posiciona com a 6è 
millor vi blanc de la DO Penedès i 15è de Catalunya. 

Localització Vilobi del Penedès. 
Celler 35ha. Tots els vins són  aptes per vegans. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:  Xerl·lo i  Macabeu                                                                                                                                                                        
Negres:  Merlot i Sumoll. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Localització Cabrera d'Anoia
Varietats de 

raïm 
Blanques:  Perallada,  Macabeu, Chardonnay i Malvàsia de Sitges.                                                                                                                                                                   
Negres:  Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon, Merloy, Pinot Noir i Petit Verdot. 

Vins Blancs i Negres. 
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Any de fundació 1903

Localització Castellvi de Rosanes 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo, Macabeu i Perallada.                                                                                                                                                                            
Negres: Chardonnay i Pinot Noir. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Premis i 

reconeixements 
2018-  International Wine Awards atorga la Medalla d'Argent al vi Onna Xarel·lo.        

Any de fundació S. XIX

Localització Vilafranca del Penedès
Varietats de 

raïm 
Blanques: Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Chardonnay.                                                                                       
Negres: Garnatza Negra. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació Anys 80. 

Localització El Vendrell 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Sauvignon Blanc, Xarel·lo i Muscat.                                                                                                         
Negres: Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Garnatxa Ull de llebre.  

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació 1984

Localització Pacs del Penedès
Varietats de 

raïm 
Blanques: Moscatell, Perallada, Gewürztraminer, Chardonnay i  Riesling.                                                                                                   
Negres: Garnatxa Negra.  

Vins Blancs, negres i rosats.
Any de fundació 1963

Localització Sant Sadurní d'Anoia

Celler 
Cooperativa de 650 socis que cultiven unes 1.900ha. Aquestes donen una mitjana de 24 millons de kg 
anuals. Exporta el 65% de la producció a 30 paísos. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu, Xarel·lo, Perallada i Chardonnay.                                                                                                    
Negres: Ull de Llebre, Merlot i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Localització La Granada del Penedès

Celler 46ha. 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo, Muscat, Chardonnay, Xenin i Sauvignon Blanc.                                                                                                
Negres: Syrah, Garnatxa, Merlot i Cabernet  sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Localització Santa Fe del Penedès

Celler 26.000ha. Exporten a Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Muscat, Macabeu, Xerel·lo, Perallada i Chardonnay.                                                                                
Negres: Marselan, Petit Verdot, Cabernet Franc, Ull de Llebre, Carinyena i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 
reconeixements 

2004- El Concurso Internacional de vinos Bacchus atorga la Medalla de Bronze al vi Aikarai.                    
2005- Challenge international du Vin atorga la Medalla de Bronze al vi Aikarai.                                            
2009- Els premis Zarcillo atorguen la Medalla de PLata al vi Aikarai.                                                                   
2010- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,48 al vi Giró 2.                                                                                                                       
2011- International Wine Guide atorga la Medalla de Plata al vi Giró 2.                                                                
2012- International Wine Challenge Catavinum atorga la Medalla de Plata als vins Karambai Giró 2.    
2012- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,45 al vi Giró 2.                                              
2013- La Guia Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi Aikarai.                                                                     
2013- International Wine Challenge Catavinum atorga la Medalla de Plata als vins Karamba i Giró 2.   
2014- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,26 al vi Giró 2.                                              
2015- Catavinum World Wine and Spirits Competition atorga la Medalla de Plata als vins Aikarai , Giró 2 
i Mimat.                                                                                                                                                                                     
2015- Els Premis Giroví atorguen la Medalla de Plata al vi Aikarai.                                                                     
2016- La Guia de vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,10 al vi Giró 2.                                                   
2017- Catavium WorLd Wine and Spirits Competition atorga la Medalla de Plata al vi Mimat.                
2017- Els Premis Giroví atorguen la Medalla d'Or al vi Aikarai.                                                                             
2017- Gilbert & Gaillard atorguen la Medalla d'Or al vi Karamba.                                                                        
2018- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,45 al vi Aikarai.                                               
2018- Catavium WorLd Wine and Spirits Competition atorga la Medalla de Plata al vi Giró 2. 

Localització Vilafranca del Penedès
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo, Macabeu, Parellada,  Chardonnay i Muscat.                                                                                              
Negres: Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 
reconeixements 

1991- Els premis Bacchus atorguen la Medalla d'Or al vi Alba Blanc Lluna.                                                          
1996- L'Acedèmia Tasravins St. Humbert atorga la Medalla d'Or al vi Chardonnay.                                       
1999-  L'Acedèmia Tasravins St. Humbert atorga la Medalla d'Or al vi Alba Blanc Lluna.                             
2002- The International Wine and Spirit Competition atorga la Menció de Mèrit al vi Arte i la Medalla de 
Plata al vi Chardonnay.                                                                                                                                                            
2002- Challenge International du Vin atorga la Medalla de Bronze als vins Arte i Chardonnay.                
2006- Els premis Decanter atorguen la Medalla de Bronze al vi Giselle.                                                               
2011- Concours Muscats de Monde atorga la Medalla de Bronze al vi Clos Sant Pau.                                    
2011- El Concurs giroví atorga la Medalla d'Or al vi Giselle.                                                                                        
2012- AWC International Wine Challenge atorga la Medalla de Bronze al vi Alba Blanc de LLuna.        
2013- La Guia Palacio de Hierro atorga una puntuació de 90/100 als vins Clos Sant Pau i Giselle.  
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Any de fundació 1914
Localització El Vendrell 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo, Macabeu, Garnatza Blanca, Malvàsia de Sitges i Subirat Parent.                                                                                                                                                                           
Negres: Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sumoll i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2013- Els Premis Girovi atorguen la Medalla d'Or al vi Blanc Seleccio 2012, i la de Plata al vi Rosat 
Selecció 2013.                                                                                                                                                                                         
2014- La Guia Peñín atorga una puntuació de 93/100 als vins Sumoll i Malvasia de Sitges, de 92/100 als 
vins Mas Vilella i Gran Reserva de l'Orgue 2006, de 91/100 al vi Gran Reserva 98, i de 90 al vi Reserva de 
la Música Brut Nature 2010.     

Localització Subirats 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo.                                                                                                                                                              
Negres: Merlot, Cabernet Sauvignon  i Ull de Llebre. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Localització Sant Martí Sarroca 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Xarel·lo i Chardonnay                                                                                                                                                                  
Negres: Sumoll, Garnatxa i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2012- Els premis Decanter atorguen la Medalla de Bronze al vi Nutt.                                                               
2013- La Guia Peñín atorga una puntuació de 90/100 al vi Nutt Rosé, i de 87 al vi Nutt.                               
2013- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,35 al vi Nutt Rosé, i de 9,34 al vi Nutt.       
2014-- Els premis Vinari atorguen la Medalla de bronze al vi Nutt Garnache.                                                
2014- La Guia Peñín atorga una puntuació de 88/100 al vi Nutt Rosé, i de 87 al vi Nutt.                                  
2014- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,43 al vi Nutt Rosé.                                           
2015-La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,09 al vi Nutt Garnache, de 9,41 al vi Nutt 
Rosé i de 9,20 al vi Nutt.                                                                                                                                                        
2016- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,22 al vi Nutt Garnache,  de 9,58 al vi Nutt 
Rosé, i de 9,36 al vi Nutt.                                                                                                                                                    
2017- Els Premis Decanter atorguen la Medalla de bronze al vi Nutt.                                                                  
2018- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,55 al vi Nutt Sumoll , de 8,94 al vi Nutt 
Garnache,  de 8,93 al vi Nutt Rosé, i de 9,38 al vi Nutt.                                                                                              
2019- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,46 al vi Nutt. 

Any de fundació 1920

Localització Torrelles de Foix 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Garnatxa Blanca i Parellada.                                                                                                                                                         
Negres: Garnatxa i Ull de Llebre. 

Vins Blancs, negres i rosats.
Localització Vilafranca del Penedès

Celler 1.300 ha i té presència a més de 150 païos. 
Varietats de 

raïm 
Blanques: Chardonnay                                                                                                                                                         
Negres: Ull de llebre i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blanc, negre i rosat. 

Premis i 
reconeixements 

2008- La Guia Todo Vino atorga una puntuació de 93+ al vi Mas La Plana.                                                         
2010-  La Guía Peñín atorga una puntuació de 91 al vi Mas La Plana.                                                                    
2010- The Wine Enthusiast atorga una puntuació de 93 al vi Mas la Plana.                                                        
2010- Challenge international du Vin atorga la Medalla d'Or al vi Milmanda.                                                   
2011- The Wine Advocate atorga una puntuació de 91/100 al vi Milmanda, i de 93 al vi Mas La Plana.       
2011- La Guía Peñín atorga una puntuació de 90 al vi Milmanda, i de 93 al vi Mas La Plana.                   
2011- La Guia ABC atorga una puntuació de 95 al vi Mas La Plana.                                                                   
2012-  La Guía Peñín atorga una puntuació de 93 al vi Mas La Plana.                                                               
2013- The Drink Business atorga la Gold Medal al vi Milmanda.                                                                         
2014- La Guia Proensa atorga una puntuació de 95/100 al vi Milmanda.                                                        
2014- The Wine Advocate atorga una puntuació de 91/100 al vi Milmanda.                                                
2014- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91 al vi Milmanda, de 90 al vi Celeste, i de 92 al vi Mas la 
Plana.                                                                                                                                                                                             
2015- The Wine Spectator atorga una puntuació de 90/100 al vi Celeste.                                                            
2015- La Guía Peñín atorga una puntuació de 91 al vi Milmanda, i de 92 al vi Mas la Plana.                         
2015- La Guia ABC atorga una puntuació de 91 al vi Celeste.                                                                                 
2015- La Guia Proensa atorga una puntuació de 95/100 al vi Milmanda.                                                           
2015- La Guia Vivir el Vino atorga una puntuació de 99 al vi Milmanda.                                                             
2015- La Guia Repsol atorga una puntuació de 94 al vi Milmanda, i de 91 al vi Celeste.                                
2015- La Guía Peñín atorga una puntuació de 92 al vi Mas La Plana.                                                                    
2016- La Guia Proensa atorga una puntuació de 97/100 al vi Milmanda.                                                            
2016- La Guía Peñín atorga una puntuació de 93 al vi Mas La Plana.                                                                  
2017- La Guia Proensa atorga una puntuació de 94/100 al vi Milmanda.                                                           
2017-La Guía Peñín atorga una puntuació de 93 al vi Milmanda, i de 94 al vi Mas La Plana. 
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Any de fundació 1975

Localització Castellví de la Marca

Celler 4aha

Varietats de 
raïm 

Blanques: Chardonnay, Xarel·lo i Sauvignon Blanc.                                                                                                                                                     
Negres: Ull de llebre, Garnatxa, Syrah i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2009- Japan Wine Challenge atorga la Medalla de Plata al vi Mont Marçal.                                                   
2009- Els premis Zarcillo atorguen la Medalla de Plata al vi Mont Marçal.                                                        
2010- Els premis Mundus Vini atorguen la la Medalla de Plata al vi Mont Marçal.                                         
2011- La Guia Catavinum atorga la Medalla de Plata al vi Mont Marçal.                                                          
2013- Els International Wine and Spirit Competition atorguen la Medalla de Plata al vi Mas Marça.         
2013- Mundus Vini atorga la Medalla d'Or al vi Mas Marçal.                                                                                 
2017- Els premis Decanter atorguen la Medalla de Bronze al vi Mont Marçal. 

Any de fundació 2010

Localització Subirats 

Celler 55ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Xarel·lo , muscat i Sauvignon Blanc.                                                                                                                                                       
Negres: Ull de llebre, Merlot  i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 1974

Localització Pla del Penedès

Celler 94ha

Varietats de 
raïm 

Blanques: Xarel·lo, Chardonnay i Macabeu.                                                                                                                                                                                
Negres: Ull de llebre, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Samsó. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

2007- The International Wine and Spirit Competiton atorga la Medalla d'0r al vi Negre Passió.               
2007- Selection Mondiales atorga el Reconeixement a la qualitat internacional al vi Negre Passió.         
2012- The International Wine Challenge atorga la Medalla d'Argent al vi Rosat Pinot Noir.                     
2013- El Concurs Mundial de Brussel·les atorga la medalla de Plata al fi Finca Renades Negre.                   
2013- Els premis Giroví atorguen la Medalla de Bronze al vi Rosat Pinot Noir.                                                     
2015- Els premis Vinari atorguen el Vinari de Bronze al vi Rosat Pinot Noir.                                                    
2016- Els premis Giroví atorguen la Medalla d'Or al Finca Renades Negre.                                                    
2016- Gilbert&Gaillard atorguen la Medalla d'Or al vi Negre Parató Samsó.                                                     
2017- Els premis Giroví atorguen la Medalla de d'Argent al vi Finca Renades Negre.                                      
2018- Els premis Giroví atorguen la Medalla de Bronze al vi Xarel·lo Libèl·lula, i la Medalla d'Or als vins 
Rosat Pinot Noir i Negre Parató Samsó. 

Any de fundació 2011

Localització Sant Sadurní d'Anoia

Celler 328 ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques:  Chardonnay, Xarel·lo , Sauvignon Blanc i Muscat.                                                                                                                                                                            
Negres: Cabernet Sauvignon i Syrah. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 
reconeixements 

2015- International Wine and Spirits Competition atorga la Medalla de Plata al vi La Capella.                
2015- China Wine and Spirit Awards atorga la Medalla d'Or als vins La Capella i La Creu.                            
2015- Japan Women's Wine Awards atorga la Medalla de Plata al vi Era Chardonnay.                                 
2016- La guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,02 al vi Montreal,  de 9,41 al vi La 
Romana, i de 9,49 a vi La Creu.                                                                                                                                                               
2017- Gilbert&Gaillard atorguen la Medalla d'Or als vins La Romana i La Creu.                                            
2017- Els Premis Decanter atorguen la Medalla de Plata al vi La Romana.                                                       
2017- El Concours Mundial du Sauvignon atorga la Medalla d'Or al vi La Creu.                                             
2017- Japan Women's Wine Awards atorga la Medalla d'Or al vi Era Cabernet Sauvignon.                    
2017- Mundus Vini atorga la Medalla d'Or al vi La Capella.                                                                                   
2018- la Guia Peñín atorga una puntuació de 91 al vi La Romana, de 90 al vi La Creu, i de 89 al vi Era 
Xarel·lo.                                                                                                                                                                                                
2018- Japan Women's Wine Awards atorga la Medalla d'Or al vi Era Cabernet Sauvignon. 

Localització Vilafranca del Penedès

Celler 26.000 ha. També fan vins Kosher. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Chardonnay,   Gewürztraminer, Macabeu, Sauvignon Blanc i Xarel·lo.                                                                                                                                                                        
Negres: Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon i Merlot.  

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 
Anys 80. 

Localització Subirats 

Celler 464,8ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Chardonnay,   Gewürztraminer, Macabeu, Sauvignon Blanc i Xarel·lo.                                                                                                                                                                        
Negres: Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon i Merlot.  

Vins Blancs, negres i rosats.
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Any de fundació 1540

Localització Sant Pere de Ribes

Varietats de 
raïm 

Blanques: Xarel·lo.                                                                                                                                                                       
Negres: Malvàsia de Sitges, Garnatxa i Merlot.  

Vins Blancs i Negres. 

Any de fundació 1980
Localització Sant Sadurní d'Anoia

Varietats de 
raïm 

Blanques: Xarel·lo, Macabeu i Chardonnay.                                                                                                                                                                        
Negres: Ull de Llebre, Cabernet, Merlot i Syrah. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 1983
Localització Santa Maria d'Hora d'Avinyó 

Celler 127ha de vinya (70 pròpies i 57 d'altres pagesos).

Varietats de 
raïm 

Blanques: chardonnay, sauvignon blanc i picapoll.                                                                                                
Negres: cabernet sauvignon i franc, sumoll, ull de llebre, merlot, sirà i mandó.

Vins Blanc, negre i rosat. 
Sostenibilitat Compromís Biosphere. 

Premis i 
reconeixements 

2011- L'Associació Catalana de Sommeliers (ACS) el nomena millor celler de l'any.                                                                                                                    
2011- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Abadal Selecció, i de 87 punts al vi Abadal 
Reserva 3.9.                                                                                                                                                                            
2012- Robert Parker atorga una puntuació de 87 punts al vi Abadal Criança.                                                    
2014- Entra a formar part del ranking de Drinks International, entre les marques de vins més admirades 
del món.                                                                                                                                                                                        
2015- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Abadal Picapoll Blanc. 

Any de fundació 996
Localització Sallent 

Celler 
Les instal·lacions del celler històric s'han renovat i adaptat per l'actual producció de vi de varietats 
autòctones, escollides entre les que existien a la propietat a finals del segle XIX. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu i Picapoll.                                                                                                                                      
Negres: Garnatxa, Mandó i Sumoll 

Vins Blancs i negres. 
Vins ecològics Només es treballa en cultiu ecològic i totes les vinyes estan certificades pel CCPAE. 

Any de fundació 1885
Localització Maians, Castellfollit del Boix 

Celler 20ha de vinya
Varietats de 

raïm 
Blanques: Picapoll, Chardonnay, Sauvignon blanc i Macabeu.                                                                           
Negres: Ull de Llebre, Cabernet Franc, Syra, Merlot, Garnatxa i Sumoll. 

Vins Blancs, negres i rosats. 
Localització Manresa

Celler 60ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Picapoll, Macabeu i Malvasia.                                                                                                                  
Negres: Picapoll Negre, Merlot, Syrah, Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Premis i 
reconeixements 

És un dels 5 cellers de tot Catalunya que elabora un vi de Finca, la màxima distinció vinícola a nivell 
català (símil al Grand Cru dels vins francesos).                                                                                                                       
2014- Robert Parker atorga una puntuació superior a 90 punts als 3 vins de l'Heretat Oller del Mas: 93 
punts al vi Heretat Oller del Mas Picapoll Negre, 91 punts al vi Heretat Oller del Mas Arnau Oller (vi de 
finca) i 90 punts al vi heretat Oller del Mas Bernat Oller.                                                                                        
2016- Els Premis Vinari atorgen al vi bernat Oller el premi al millor vi negre amb criança, i el millor vi 
ecològic de Catalunya.                                                                                                                                                           
2018- La Guia de vins de Catalunya nomena Oller de Mas 100% Samsó com a quart millor vi negre de 
Catalunya i millor del Bages.                                                                                                                                                
2019- La Guia de vins de Catalunya nomena el Picapoll negre com el millor vi de Catalunya 2019.                                                                                                        

Localització Navàs 
Varietats de 

raïm 
Negres: Sumoll, Mandó i Cabernet Sauvignon. 

Vins Negres
Premis i 

reconeixements 
2013- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Can Serra dels Exibis Viticultors La Rasa.                                                                                                    
2014- Robert Parker atorga una puntuació de 87 punts al vi Can Serra dels Exibis Viticultors Exibis. 

Any de fundació 1999
Localització Vilella Alta 

Celler 35ha

Varietats de 
raïm 

Blanques:  Garnatxa blanca, Pedro Ximénez i Macabeu.                                                                                                                
Negres: Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. 

Vins Blancs i Negres. 
Localització Gratallops
Varietats de 

raïm 
90% de raïm negre: Garnatxa i Samsó. 

Vins Blancs, negres i rosats.
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Any de fundació S.XIX

Localització Poboleda

Celler 15ha. 

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Garnatxa blanca.                                                                                                                                         

Negres: Garnatxa, Samsó, Syrah, Cabernet Sauvignon i Merlot.

Vins Blancs i Negres. 

Any de fundació S. XV 

Localització Gratallops

Celler 18ha. 

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Garnatxa blanca, Moscatell i Macabeu.                                                                                                                                          

Negres: Garnatxa, Syrah, Carinyena, Cabernet Franc, Merlot i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 

reconeixements 

2009- International Wine and Spirits Competition atorga la Medalla d'Or  al vi Abat Domènech, i la de 

Bronze al vi Cesca Vicent.                                                                                                                                                  

2009- Sélections Mondiales des Vins atorga la Medalla de Plata  al vi Abat Domènech. 

Localització Poboleda

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Garnatxa blanca i Macabeu.                                                                                                                                          

Negres: Syrah, Merlot, Garnatxa, Carinyena i  Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Any de fundació 1998

Localització Poboleda

Varietats de 

raïm 

Negres: Carinyena, Syrah i Garnatxa. 

Vins Negres

Premis i 

reconeixements 

2010- Robert Parker atorga una puntuació de 92 al vi Les Crestes.                                                                    

2010-  La Guía Peñín atorga una puntuació de 91 al vi Les Crestes.                                                                       

2011- La Guia de Vins de Catalunya atorga una puntuació de 9,41/10 al vi Les Crestres.                             

2012- The Wine Advocate atorga una puntuació de 94 al vi Les Crestes.                                                         

2013- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92 al vi Salanques.                                                                      

2014- The Wine Advocate atorga una puntuació de 92 al vi Salanques, i de 95 al vi Doic.                          

2015- The Wine Spectator atorga una puntuació de 88 al vi Les Crestes, i de 93 al vi Salanques.           

2016- La Guia Peñín atorga una puntuació de 92 al vi Les Crestes.                                                                         

2017- Els Premis Decanter atorguen la Medalla de Plata al vi Les crestes.                                                        

2018- The Wine Advocate atorga una puntuació de 94/100 al vi Doix.                                                               

2019- La Guía Peñín atorga una puntuació de 99 al vi 1902,  de 93 al vi Doix, de 92 al vi Salanques, i de 

90 al vi Les Crestes. 

Any de fundació 1989

Localització Gratallops

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Garnatxa blanca, Viogner i Chenin Blanc.                                                                                                                                          

Negres: Syrah,  Garnatxa, Carinyena, Mourvedre i  Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Localització Poboleda

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Pedro Ximénez i Garnatxa Blanca.                                                                                                                                           

Negres: Garnatxa, Samsó, Merlot, Syrah, Carinyena, i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Localització Gratallops

Varietats de 

raïm 

Negres: Garnatxa, Syrah, Carinyena, i Cabernet Sauvignon. 

Vins Negres

Localització Morera de Montsant 

Varietats de 

raïm 

Blanques:   Garnatxa Blanca.                                                                                                                                           

Negres: Garnatxa, Samsó, Syrah, Merlot, Carinyena, 

Vins Blancs i Negres. 

Any de fundació 2004

Localització Badalona

Celler 11ha. 

Varietats de 

raïm 

Blanques:   Garnatxa Blanca.                                                                                                                                           

Negres: Garnatxa, Merlot, Cariñena, Cabernet Sauvignon i Syrah. 

Vins Blancs i Negres. 

Any de fundació 2001

Localització Gratallops

Varietats de 

raïm 

Blanques:   Garnatxa Blanca, Malvàsia, Viognier.                                                                                                                                         

Negres:Syrah, Garnatxa, Carinyena, Sumoll  i Trepat 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació 2001

Localització Torroja del Priorat 

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Pedro Ximénez, Macabeu i Garnatxa Blanca.                                                                                                                                        

Negres: Garnatxa i Carinyena.  

Vins Blancs i Negres. 

Localització Prats de Llobregat 

Varietats de 

raïm 

Blanques:  Macabeu, Viognier i Garnatxa Blanca.                                                                                                                                        

Negres: Garnatxa, Cabernet Sauvignon, Syrah i Carinyena.  

Vins Blancs i Negres. 
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Fonts: Guia d’operadors de la producció agrària ecològica de Catalunya; Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).   
 
 

Any de fundació 2001
Localització Batea 
Varietats de 

raïm 
Blanques:  Garnatxa Blanca,  Chardonnay i Sauvignon Blanc.                                                                                                                        
Negres: Garnatxa, Merlot,  Syrah i Samsó. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 
reconeixements 

2017- Gilbert&Gaillard atorga la Medalla d'Or als vins Almodí Petit Blanc i Selecció Garnatxa Blanca.    
2017- Berliner Wein Trophy atorga la Medalla de Plata al vi  Almodí Petit Blanc.                                         
2017- Concours Mondial de Bruxelles atorga la Medalla de Plata al vi Almodí.                                             
2017- Els Premis Decanter  atorguen la Medalla de Plata als vins Almodí i Selecció Garnatxa Blanca, i la 
de Bronze als vins Ilercavònia i Domus Pensi.                                                                                                                     
2017- The International Wine and Spirit Competition atorga la Medalla de Plata al vi Ilercavònia, i la de 
Bronze al vi Almodí Petit Negre.                                                                                                                                       
2017- Els Premis Vinari atorguen el Vinari de Plata al vi Selecció Garnatxa Blanca.                                        
2018- Berliner Wein Trophy atorga la Medalla de Plata al vi Almodí, i la d'Or als vins Ilercavònia, Selecció 
Garnatxa Borruda i Tempus.                                                                                                                                             
2018- Els Premis Decanter  atorguen la Medalla de Plata al vi  Tempus, i la de Bronze al vi Almodí Petit 
Negre.                                                                                                                                                                                       
2018- Grenaches du Monde atorga la Medalla de Plata al vi Selecció Garnatxa Blanca. 

Localització Vilalba dels Arcs
Varietats de 

raïm 
Blanques: Macabeu i Sauvignon Blanc.                                                                                                                        
Negres: Garnatxa,  Carinyena, Syrah, Morenillo  i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i Negres. 

Premis i 
reconeixements 

2007- Els premis Ecoracimo atorguen la Medalla de Plata al vi Mesies Garnatxa.                                        
2008- Els premis Ecoracimo atorguen la Medalla de Bronze al vi Mesies Garnatxa.                                    
2009- Els premis Ecoracimo atorguen la Medalla de Bronze  als vins Mesies Garnatxa i Mesies Selecció.     
2010- Els premis Ecoracimo atorguen la Medalla de Plata al vi Mesies Garnatxa, i la d'Or al vi Mesies 
Selecció.                                                                                                                                                                                   
2010- La Guia Peñín atorga una puntuació de 87/100 al vi Mesies Selecció.                                                    
2011- Els premis Ecoracimo atorguen la Medalla d'Or  al vi Mesies Selecció.                                                  
2011- Premios Arribe atorga la Medalla de Plata al vi Mesies Selecció.     

Any de fundació 1942

Localització Batea 
Celler 40ha. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Macabeu i Garnatxa Blanca.                                                                                                                       
Negres: Garnatxa, Syrah i Ull de Llebre. 

Vins Blancs, negres i rosats.

Any de fundació S. XIX

Localització Gandesa
Celler Vinyes de baix rendiment (9.000kg/ha), que donen uns 12 milions de kg de raïm l'any. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Garnatxa Blanca,  Chardonnay, Macabeu, Xarel·lo i Parellada.                                                                                                              
Negres: Cabernet Sauvignon, Ull de Llebre, Merlot, Carinyena i Garnatxa

Vins Blancs, negres i rosats.
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Annex 15: Competència – DO Pla de Bages. 

Any de fundació 

1983

Localització Santa Maria d'Hora d'Avinyó 

Celler 127ha de vinya (70 pròpies i 57 d'altres pagesos).

Varietats de 

raïm 

Blanques: chardonnay, sauvignon blanc i picapoll.                                         

Negres: cabernet sauvignon i franc, sumoll, ull de llebre, merlot, sirà i mandó.

Vins Blancs, negres i rosats. 

Vins ecològics Sí

Sostenibilitat 

Compromís Biosphere- reducció de l'impacte mediambiental, i millora social i 

econòmica de les seves activitats. 

Premis i 

reconeixements 

2011- L'Associació Catalana de Sommeliers (ACS) el nomena millor celler de 

l'any.                                                                                                                    

2011- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Abadal Selecció, i de 

87 punts al vi Abadal Reserva 3.9.                                                                           

2012- Robert Parker atorga una puntuació de 87 punts al vi Abadal Criança.                                                                                                  

2014- Entra a formar part del ranking de Drinks International, entre les marques 

de vins més admirades del món.                                                                             

2015- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Abadal Picapoll 

Blanc. 

Any de fundació 

1908

Localització Artés

Varietats de 

raïm 

Blanques: Picapoll i Macabeu.                                                                        

Negres: Cabernet Sauvignon, Ull de llebre, Merlot i Sumoll. 

Vins Blancs, negres i rosats. 

Vins ecològics No 

Any de fundació 1926

Localització Salelles 

Varietats de 

raïm 

Blanques: Garnatxa blanca i Macabeu.                                                                        

Negres: Cabernet Sauvignon,  Merlot,  i Ull de llebre

Vins Blancs i negres. 

Vins ecològics No. 

Any de fundació 

2008

Localització Avinyó 

Celler Pressumeix de ser probablement el celler més petit del món. 

Varietats de 

raïm 

Blanques: Chardonnay.                                                                                                 

Negres: Merloy, Sirah i Ull de Llebre 

Vins Blancs i negres. 

Vins ecològics No

Any de fundació 

996

Localització Sallent 

Celler 

Les instal·lacions del celler històric s'han renovat i adaptat per l'actual producció 

de vi de varietats autòctones, escollides entre les que existien a la propietat a 

finals del segle XIX. 

Varietats de 

raïm 

Blanques: Macabeu i Picapoll.                                                                                     

Negres: Garnatxa, Mandó i Sumoll 

Vins Blancs i negres. 

Vins ecològics

sÍ. Només es treballa en cultiu ecològic i totes les vinyes estan certificades pel 

CCPAE. 

Any de fundació 

1868

Localització Artés

Celler 10ha. 

Varietats de 

raïm 

Blanques: Picapoll.                                                                                                      

Negres: merlot, Cabernet Sauvignon i Cabernet franc. 

Vins Blancs i negres. 

Celler Abadal 

Celler 
Cooperatiu 

d'Artés 

Celler 
Cooperatiu de 

Salelles

Celler les 
Acàcies 

Celler 
Sanmartí 

Celler 
Solergibert

Vins DO Pla de Bages
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   Font: DO Pla de Bages   

Localització Navàs 

Celler 
És una de les primeres vinyes del Bages en treballar la viticultura biodinàmica. 

Varietats de Negres: Sumoll, Mandó i Cabernet Sauvignon. 
Vins Negres. 

Vins ecològics Sí

Premis i 
reconeixements 

2013- Robert Parker atorga una puntuació de 88 punts al vi Can Serra dels Exibis 
Viticultors La Rasa.                                                                                                    
2014- Robert Parker atorga una puntuació de 87 punts al vi Can Serra dels Exibis 
Viticultors Exibis. 

Localització Sant Fruitós de Bages 

Celler 

El Mas de St. Iscle és una explotació familiar dirigida per la família Vilanova,  
dedicada a l'elaboració de vi des del segle XIX. Treballa principalment varietats 
autòctones com el picapoll blanc i negre.                                                                    
No tenen pàgina web. 

Localització Manresa
Celler 600ha de cultius i boscos, de les quals 60 són camps de vinya. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Picapoll, Macabeu i Malvasia.                                                        
Negres: Picapoll Negre, Merlot, Syrah, Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. 

Vins Negres. 
Vins ecològics Sí. 

Sostenibilitat 

Producció ecològica certificada pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE). També té el certificat de la petjada de carboni, i es converteix el primer 
celler de Catalunya i el tercer del món en tenir les emissions més baixes de 
carboni (0,7 grams per litre). 

Premis i 
reconeixements 

2014- Robert Parker atorga una puntuació superior a 90 punts als 3 vins de 
l'Heretat Oller del Mas: 93 punts al vi Heretat Oller del Mas Picapoll Negre, 91 
punts al vi Heretat Oller del Mas Arnau Oller (vi de finca) i 90 punts al vi heretat 
Oller del Mas Bernat Oller.                                                                                    
2016- Els Premis Vinari atorgen al vi bernat Oller el premi al millor vi negre amb 
criança, i el millor vi ecològic de Catalunya.                                                            
2018- La Guia de vins de Catalunya nomena Oller de Mas 100% Samsó com a 
quart millor vi negre de Catalunya i millor del Bages.                                            
2019- La Guia de vins de Catalunya nomena el Picapoll negre com el millor vi de 
Catalunya 2019.                                                                                                        

Any de fundació 
1920

Localització Salelles 
Celler Petita empresa familiar. 

Varietats de 
raïm 

Blanques: Chardonnay.                                                                                       
Negres: Ull de Llebre, Merlot i Cabernet Sauvignon. 

Vins Blancs i negres. 
Vins ecològics No. 

Any de fundació 1885
Localització Maians, Castellfollit del Boix 

Celler 20ha de vinya
Varietats de 

raïm 
Blanques: Picapoll, Chardonnay, Sauvignon blanc i Macabeu.                       
Negres: Ull de Llebre, Cabernet Franc, Syra, Merlot, Garnatxa i Sumoll. 

Vins Blancs, negres i rosats. 
Vins ecològics Sí. 

Localització SantaMaria d'Oló (Moianès)
Celler 11ha de vinya que cultiva de manera artesanal i sostenible. 

Varietats de 
raïm 

Negres: Merlot, Syrah i Cabernet Sauvignon. 

Vins Negres. 
Vins ecològics No. 

Celler Grau i 
Grau 

Celler Colltor

Can Serra dels 
Exibis

Mas de St. 
Iscle

Heretat Oller 
del Mas

Fargas Fargas 
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Annex 16: Extensió de la DO Pla de Bages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Font: Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pla de Bages.  
 

Aquest conjunt de cellers són majoritàriament explotacions familiars i tots ells tenen vinya 

pròpia. Tot això representa una superfície total de 480ha de vinya que dóna una producció de 

749.796 ampolles. 
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Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
El Pont de Vilomara i Rocfort 
Fonollosa
Manresa
Monistrol de Calders
Mura
Navarcles
Navàs 
Rajadell
Sallent 
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Santpedor
Santa Maria d'Oló
Súria
Talamanca 

Celler Abadal 
Celler Solergibert 
Caves Gibert
Celler Coop. d'Artés
Mas de St. Iscle
Celler Sanmartí
Celler el Molí 
Celler Coop. de Salelles
Heretat Oller del Mas
Fargas Fargas
Celler Grau i Grau 
Can Serra dels Exibis
Vins Colltor
Les Acàcies 
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Annex 17: Competència Dinamarca. 

 

 
 

 

 

 

 

Portazgo Familia Pacheco Jumilla Monastrell 79DKK        10,58 € 

Boqueria negre 
Bodegas 

Hammeken
Bullas Monastrell 119DKK        15,94 € 

Na Fiola Can Majoral Pla i Llevant Callet 242DKK        32,34 € 

Boqueria blanco 
Bodegas 

Hammeken
Bullas Messeguera 89DKK        11,94 € 

Correcaminos Microbio Wines Rueda Verdejo 110DKK        14,75 € 

Adorado Menade Rueda Palomino 229DKK        30,67 € 

Es
pa

ny
a 

Vi negre 

Vi blanc 
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L'Exclus Domaine Alary Côtes du Rhône Counoise 100DKK        13,40 € 

Château View 
Moulin

Château View 
Moulin

Corbières Mourvèdre 125DKK 16,74 €      

Ego 
La Bastide Saint 

Dominique 

Côtes de 
Roussillon 

Villades
Mourvèdre 179DKK        23,97 € 

Liberty Chateau Nages 
Costières de 

Nimes
Colombard 125DKK        16,74 € 

Klevener de 
Heiligenstein 

Classic
Bestheim Alsacia

Klevener de 
Heiligenstein

139DKK        18,61 € 

Vol de Nuit 
Domaine Le 
Loup Bleau

Côtes d'Aix -en- 
Provence 

Rolle 149DKK        19,95 € 

Vi negre 

Vi blanc

Fr
an

ça
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Passo Paleoli 
Casa Vinicola 

Botter SpA
Primitivo de 

Manduria
Primitivo 99DKK 13,26 €      

Fonte del Re Umani Ronchi 
Lacrima di 

Morro D’alba
Lacrima 115DKK 15,35 €      

Rivetto Rivetto Langhe Negroamaro 225DKK 30,13 €      

Stella Cadente Stella Cadente Sannio Falanghina 72DKK 9,65 €        

Soarda
Vignaioli Contrà 

Soarda
Breganze Vespaiolo 158DKK 21,29 €      

Delicio Sorella Bronca Treviso
Manzoni 

Blanc 
199DKK 26,64 €      

Ità
lia

 

Vi negre

Vi blanc 
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Terras Do Sado Sivipa SA Setúbal Alfrocheiro 69DKK 9,24 €

Vinha Paz Vinha Paz Dao Alfrocheiro  135DKK 18,10 €

Quatro Castas Esporão Alentejo
Alicante 

Bouschet
 139DKK        18,62 € 

Quinta de Gomariz 
Loureiro 

Quinta de 
Gomariz

Vinho Verde Loureiro  89DKK        11,92 € 

Humus
Encosta da 

Quinta
Encostas d’Aire Arinto 101DKK 13,56 €      

Redoma Douro Niepoort Tras-os-Montes Rabigato  170DKK 22,77 €

Po
rtu

ga
l 

Vi negre 

Vi blanc 
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Annex 18: Segments de mercat.  

     

              Font: ProFound (2016) 

 

 

Annex 19: Impostos danesos sobre el vi.  

Font: Icex 

 

 

Annex 20: Etiquetatge de vins.  

La certificació i inspecció ecològica danesa s’adhereix a la legislació de la UE. La UE estipula que 

les etiquetes per vins han de contenir obligatòriament:  

• Grau alcohòlic volumètric.  

• Procedència.  

• Embotellador.  

• Any de collita.  

• Nom d’una o més varietats de raïm de vinificació.  

Impost especial 

Contingut d'alcohol entre 1,2% - 6% (inclòs): 5,63DKK/l - 0,75€/l     

Contingut d'alcohol entre 6% - 15% (inclòs): 12,25DKK/l - 1,64€/l 

Contingut d'alcohol entre 15% - 22% (inclòs): 16,40DKK/l - 2,20€/l

Ampolles de vidre:                                                                                                 
40-60 cl.: 0,05€/unitat                                                                                             

60-100 cl.: 0,10€/unitat                                                                                         

110-160 cl.: 0,16€/unitat                                                                                   

Més de 160 cl.: 0,21€/unitat                                                                                                              

Bag-in-Box:                                                                                                               
40-60 cl.: 0,03€/unitat                                                                                             

60-100 cl.: 0,06€/unitat                                                                                         

110-160 cl.: 0,10€/unitat                                                                                   

Més de 160 cl.: 0,13€/unitat                                                   

MOMS (IVA) 25%

Impost sobre els envasos 
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• Volum nominal.  

• Número de lot. 

• Signe CE “e” i marques comercials.  

• Ingredients al·lèrgens:  

o Tots els vins amb un contingut de sulfits superior a 10mg/l han d’incloure la 

indicació “Conté sulfits”.  

o Si el vi s’ha aclarit amb ou o productes làctics, també s’ha de mencionar a 

l’etiqueta.  

o Cal incloure el pictograma d’alguns al·lèrgens: “ous i productes a base d’ou”, 

“llet i els seus derivats”, i “diòxid de sofre en concentracions superiors a 

10mg/kg o mg/litre expressats en SO2”35 .  

o Els al·lèrgens s’han d’indicar en el llenguatge del mercat objectiu.  

 

Pels vins amb DOP, addicionalment:  

• L’expressió “Denominació d’Origen Protegida”, i el nom de la DOP o la IGP.  

• Indicació de l’explotació vinícola.  

• El símbol comunitari de la DOP.  

 

El 2012, la EU va designar uns requisits addicionals per les etiquetes de vi orgànic:  

• Un vi només pot utilitzar el terme “orgànic” en la seva descripció de vendes si més del 

95% del raïm utilitzat per la seva producció és orgànic. Si el vi no està elaborat amb el 

100% de raïm orgànic, l’etiqueta no pot incloure el logotip orgànic de la UE; en canvi, 

haurà d’indicar quina part del raïm és orgànica.  

• L’etiqueta ha de mostrar el codi del certificador. 

 

 
Annex 21: Productes Celler el Molí.  

Celler el Molí  cultiva 50.000 ceps de les varietats Ull de llebre, Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Macabeu i Ripoll; i 8.000 oliveres de la varietat Arbequina, Corbella i Verdal, 

totes elles repartides en 24ha.  

En total, comercialitza 20 referències- 1 d’oli d’oliva,  9 de vins per tercers i 10 de vins propis:  
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Vins per tercers 
Murallius 
Perunes 

Pedruscall 
Blunt                               

Aire de blunt 
U d’Urpina 

Sumoll d’Ampans 
Dotze Vins 
D3 Enòlegs 

  
El vi U d’Urpina és conegut com el vi solidari de la DO Pla de Bages. Es tracta d’un vi 100% ecològic, elaborat amb raïm 
collit a les vinyes d’AMPANS i elaborat per Celler el Molí. Té una producció exclusiva de poc més d’un miler d’ampolles. 
Compta amb 5 distincions del certamen Catavinum World Wine & Spirits- Great Gold 2013, 2914, 2017 i 2019. U 
d’Urpina també ha rebut més de 90 punts en les edicions 2018 i 2019 de la Guía Peñín.  
Ampans és una fundació situada a Sant Salvador de Guardiola (Bages), que treballa per promoure la inclusió de les 
persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o situació de vulnerabilitat.  
 
 
 

Producte Collita Varietat Procés d'elaboració PVP Botiga Celler  

Ol
i 

2017 Oli Verge Extra
100% Arbequina

Extracció en fred a 
través de 
procediments 
mecànics i filtratge 
suau. 2,75€ (25cl)

Oli d'oliva 

Anyada Varietat Criança Premis i reconeixements PVP Botiga Celler 

El
 S

ag
al

 

Sagal de Collbaix 

2017 24% Mandó                      
22% Cabernet Sauvignon 
20% Garnatxa negre               
19% Merlot                                
15% Picapoll Negre

En ampolla, 2 mesos 
abans de sortir al 
mercat.

7,25 €

Àmfora blanc 

2014 100% Macabeu

45,00 €

Àmfora negre

2014 66% Sumoll                         
33% Mandó

Sobre mares en àmfora 
de terrissa durant 10 
mesos. En ampolla 
mínim 12 mesos abans 
de sortir al mercat.

45,00 €

Singular blanc 

2015 100% Macabeu En ampolla 12 mesos 
abans de sortir al 
mercat.

Singular Blanc 2012:                
Golden Leaf 2014- Vinum Nature. 
Singular Blanc 2012:                   
Catavinum Gold 2014.                       
Singular Blanc 2013:                   
Catavinum Gold 2015. 

23,52 €

Singular negre 

2013 100% Cabernet Sauvignon En bótes de roure 
francès, durant 18 
mesos. En ampolla 
mínim 20 mesos abans 
de sortir al mercat.

Singular Negre 2009:          
Catavinum Great Gold 2013.            
Singular Negre 2010:                          
Catavinum Great Gold 2014.            
Singular Negre 2011:          
Catavinum Gold 2015.     

24,62 €

Vins propis 
Vins

Àm
fo

ra
Si

ng
ul

ar
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Rector de Ventallola 

2011 40% Cabernet Sauvignon

34% Cabernet Franc

26% Merlot

En bótes de roure 

francès de primer i 

segon any durant 12 

mesos. En ampolla 

mínim 20 mesos abans 

de sortir al mercat.

15,70 €

La Llobeta 

2013 3% Merlot,

30% Cabernet Sauvignon

17% Cabernet Franc

En bótes de roure 

francès de primer i 

segon any durant 14 

mesos. En ampolla 

mínim 12 mesos abans 

de sortir al mercat.

La Llobeta 2008:                      

Catavinum Gold 2013.                       

La Llobeta 209:                       

Catavinum Gold 2014.                       

La Llobeta 2010:                                    

Catavinum Silver 2015. 

12,35 €

Cupatge 

2012 57% Merlot

36% Ull de Llebre

7% Cabernet Sauvignon

12 mesos en bótes de 

roure francès, romanès 

i americà. En ampolla, 

mínim 12 mesos abans 

de sortir al mercat.

10,50 €

V
i 

b
la

n
c
 

Blanc

2017 80% Picapoll

20% Macabeu

En ampolla 2 mesos 

abans de sortir al 

mercat.

8,98 €

V
i 

ro
s
a

t 

Rosat 

2017 85% Garnatxa                       

15% Cabernet Sauvignon

En ampolla 2 mesos 

abans de sortir al 

mercat.

7,88 €

V
i 

n
e

g
re

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia amb dades de Celler el Molí.  
 
 
 
Annex 22: Tendències en el mercat del vi danès.  
 

Autenticitat  En el sector Premium, està creixent la demanda d’autenticitat per part dels 

consumidors. Això inclou, no només l’ús de tècniques de producció 

tradicional i de varietats de raïm autòctones, sinó que també es trasllada 

al transport i embotellament dels vins.  

Sostenibilitat  Els consumidors danesos tenen un alt i creixent interès pels productes 

sostenibles i ètics, i estan altament conscienciats sobre l’impacte de la 

producció alimentària en el medi ambient i les condicions de treball.  

Què els podem oferir? 

• Ampolles reciclables.  

• Etiquetes en Braille.  

• Certificacions orgàniques i de comerç just.  

• Transparència i traçabilitat en els processos productius.  

• Compromisos i certificats de sostenibilitat, com el Compromís 

Biosphere i el Certificat de Petjada de Carboni.  

• Codi de Bones Pràctiques de la Organització Internacional del Vi 

(OIV).  
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Els consumidors europeus (sobretot l’Europa occidental i del nord) estan 

cada vegada més conscienciats sobre la Responsabilitat Social Corporativa. 

Aquesta és una tendència que s’observa sobretot entre els Millennials. 

D’aquesta manera, s’ha convertit en un requisit comú per part dels 

consumidors l’existència d’un codi de conducta pels proveïdors, en el qual 

es declara que es realitzen les activitats de manera responsable.  

A més a més, diversos grans minoristes participen en iniciatives com la 

Ethical Trading Inititive (ETI) o la Business Social Compliance Initiative 

(BSCI), amb l’objectiu de millorar les condicions socials de les seves 

cadenes de valor. Consegüentment, els proveïdors han de complir amb els 

seus principis. I una bona manera de demostrar-ho és aconseguint la 

certificació ISO 14000.  

   

Envelliment de 

la població  

Dinamarca té una població envellida, amb una mitjana d’edat de 41,5 

anys.  

Els consumidors més grans tendeixen a beure menys que les generacions 

més joves, però quan ho fan escullen vins Premium. A més a més, també 

tenen una preferència pel menjar de qualitat, que combinen amb vins de 

qualitat. Consegüentment, el segment de vi Premium està guanyant quota 

de mercat.  

Què els podem oferir? 

• Envasos més petits o que permetin preservar el vi durant més 

temps. 

• Una Unique Selling Proposition que atorgui un caràcter de “luxe” 

als productes.  

• Consells o receptes sobre plats que combinin amb el vi en qüestió. 

Això pot ser tan simple com incloure logos que identifiquin 

diferents aliments, com carn, peix, formatges o postres.  

Una altra manera de treure profit d’aquest segment és crear una brand 

proposition amb elements dels 50-60-70, amb els quals la gent gran es 

pugui identificar.  
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Millennials  La generació Millennial és una altra oportunitat de mercat. Estudis 

demostren que perceben el vi com una beguda social i prefereixen 

comprar-los en el canal HORECA.  

D’altra banda, tendeixen a estar més oberts a provar coses noves. 

Conseqüentment, com passa amb altres noves categories, els 

consumidors joves estan més disposats a provar els vins ecològics. Es 

tracta també d’una generació que no es lleial a les marques i, en canvi, 

està constantment buscant noves i úniques experiències.  

En vista d’això, hi ha dues tècniques que es poden emprar per captar 

aquest segment de consumidors:  

 

Què els podem oferir? 

• Posar èmfasis en els aspectes experiencials i emocionals de la 

comunicació del producte. En aquest sentit, estar present a les 

xarxes socials és clau per promocionar la marca. També estan 

guanyant molta popularitat les aplicacions mòbil de vins, com 

Vivino o Wotwine, on els consumidors poder informar-se, i veure 

opinions i qualificacions.  

• Oferir petites promocions de durada limitada.  

 

Segments  Els consumidors danesos prefereixen:  

• Vins lleugers de baixa graduació en els segments Premium.  

• Vins dolços pel consum diari en els segments més baixos.  

Embotellament  Les vendes de vi en Bag-in-Box (BiB) han crescut significativament en els 

últims anys i, actualment, representen el 33% de les ventes totals de vi en 

el mercat danès. Un terç d’aquestes vendes no són pel consum domèstic, 

sinó que són re-exportades, principalment a Suècia i Alemanya.  

A més a més, les taxes impositives també varien en funció de 

l’embotellament, en base a les dimensions i el material: les taxes sobre 

l’embotellament en cartró (BiB i TetraPack) són menors a les de 

l’embotellament en plàstic, vidre o metall. 
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Annex 23: Collbaix- proposta d’un vi nou pel mercat danès.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
L’estratègia de Celler el Molí a Dinamarca passa per abanderar les arrels de la petita DO Pla de 

Bages i l’herència del Picapoll. És a dir, es promou l’autenticitat. I no hi ha res més autèntic a la 

zona que el Collbaix.  Aquest vi és un homenatge al perfil d’aquesta muntanya, que tant ha 

marcat la història del Celler i de la comarca en general. I ara les seves coordenades geogràfiques 

passen a marcar la silueta d’aquesta l’ampolla.  

De la mateixa manera, s’escull un nom en català i, probablement difícil de pronunciar per la 

població danesa. Però traduir-lo al anglès o intentar buscar alguna paraula en danès seria anar 

en contra de l’estratègia de posicionament escollida.  

 

En quant al disseny, es proposa mantenir l’estètica minimalista tan característica de la marca. 

Els consumidors danesos s’estan allunyant dels vins complexos i voluminosos més tradicionals. 

En canvi,  busquen  senzillesa i modernitat. I això és el que es vol transmetre amb aquest  disseny.  
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Annex 24: minoristes especialitzats.  

 
Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
 

Minorista Pàgina web Direcció Mail Telèfon Persona de contacte Descripció 

Skjold Burne 
https://www.skjold-burne.dk/ Bramstræde 4A

3000 Helsingør
webshop@skjold-burne.dk    
bk@marginalvinogsprit.dk

(00)45 4345 1422     
(00) 45 4921 3275 

52 botigues propietat de taster Wine. Organitzen cates. 

Vinspecialisten 
http://www.vinspecialisten.dk/ Vestergade 11

7620 Lemvig
 vin@hjhansen.dk     
lemvig@vinspecialisten.dk

(00) 45 63 12 82 00 53 botigues operades per H.J. Hansen. Organitzen cates. 

Vinoble 

https://vinoble.dk/ Navervej 21         
8382 Hinnerup

info@vinoble.dk (00) 45 8755 9900 30 botigues propietat de Østjysk Vinforsyning. Es 
comprometen amb el respecte per la natura, la qualitat i 
el futur: busquen vins de qualitat i prioritzen els 
productors que utilitzen pràctiques orgàniques i  
biodinàmiques.  Organitzen cates. 

Sigurd Müller 
Vinhandel

http://www.smv.dk/ Otto Mønsteds Vej 2 
9200 Aalborg SV

vin@smv.dk (00) 45 9818 5099 Henrik S. Lund
(Consultor Copenhague)     
hsl@smv.dk

Venen tant a particulars i professionals, com al canal 
HORECA. No venen a supermercats. Organitzen cates. 

Kjær & 
Sommerfeldt

https://www.kjaersommerfeldt.
dk/

Old Mønt 4 
1117 Copenhagen 

ksc@kogs.dk (00) 45 3393 3444 2 botigues: Copenhagen i Aarhus. Organitzen cates. 

Løgismose Vin

www.loegismose.dk Nordre Toldbod 16
DK-1259 København 

salg@lmfood.dk     
salg@loegismose.dk

(00)45 3332 9332 Venen tant a particulars i professionals, com al canal 
HORECA.  També re-exporten a Suècia, Finlandia, França i 
Alemanya. Organitzen cates. 

Otto Suenson 
https://ottosuenson.dk/da Mesterlodden 19 

DK-2880 Gentofte
 info@suenson.dk (00)45 8888 7680 Venen tant a particulars i professionals, com al canal 

HORECA.Organitzen cates. 

Vinens Verden

https://www.godevine.dk/ Slotsgade 21C-D
5000 Odense C

info@godevine.dk T: (00)45 6591 9933
F: (00)45 6591 8623

Jens 
Mølhede (comprador)   
jens@godevine.dk        
+45 40932798

Organitzen cates. 

Perfil de minoristes especialitzats 
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Restaurants Pàgina web Contacte Mail Descripció 

UMBRIA IGP, "IL BARATTO", '16 MANI DI        LUNA                                        

- Trebbiano, Malvasia, Grechetto, Riesling - 80/400kr.                                                                         

VIN DE FRANCE, "XVI", '16 LESTIGNAC                                                               

- Sauvignon Blanc - 95/475kr. 

TERRE SICILIANE, "EGESTA", '16, ALDO VIOLA   (Magnum)                             

-  Grillo - 11/1250kr. 

VIN DE BOURDOGNE "LES RIAUX", '15, DOMAINE RENAUD BOYER                

- Chardonnay - 140/700kr. 

VINHO REGIONAL LISBOA, "HUMUS", '13, E. DA QUINTA                               

- Touringa Nacional, Tinta Barroca - 80/400kr. 

VINO DA TAVOLA, "ROSSO DI GAETANO, LE COSTE                                        

- Sangiovese, Merlot, Syrah 95/475kr. 

VIN DE SAVOIE, "AUTREMENT ROUGE", '17, M&F.  CURTET                          

- Pinot Noire, Gamay, Mondeuse - 115/575kr.

VALLE BIO BIO, "TINAJA", ESTACIÓN YUMBEL                                                 

- Moscatel d'Alejandria - 70/350kr. 

GEORGIA,  "RKATSITELI ANTADZE", ANTADZE WINERY                                  

- Rkatsiteli - 100/500kr.               

PENEDÈS, "PERILL BLANC", CLOS LENTISCUS                                                    

- Xarel·lo - 100/500kr.

NIEVA SEGOVIA, "CORRECAMINOS", MICROBIO                                             

- Verdejo - 100/505kr.

DORDOGNE, "PÈRLOGE", L'ASTRÉ                                                                          

- Merlot, Cabernet Sauvignon - 75/350kr.

ANJOU, "LES TAILLES, J.C. GARNIER                                                                    

- Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon - 75/380kr.

TERRA ALTA, "JOSE MARIA", MENDALL                                                              

- Tempranillo - 95/465kr.

JURA, "SINGULIER", BÉNÉDICTE & STÉPHANE TISSOT                                     

- Trousseau - 135/675kr.

https://www.manfreds.dk

Manfreds 

Blancs 

Negres

Bar de vins propietat del comerciant de vi Rosforth & 

Rosforth.                                                                                             

La carta inclou vins de França, Espanya, Portugal, Itàlia, 

Alemanya, Àustria, Georgia, Canada, EEUU, Mèxic i 

Australia.                                                                                    

Carta de vins: https://www.denvandrette.dk/wine

Den Vandrette Havnegade 

https://www.denvandrette.dk/

Havnegade 53A, kld.

1058 Copenhagen

T: (00)45 7214 8228

info@denvandrette.dk

Blancs 

Vins 

Negres

Restaurant i bar de vins. Tot el menjar i els vins són 90-

100% orgànics.  Ha rebut diversos premis de 

sostenibilitat, incloent el Sustainable Restaurant Award 

el 2015 i 2016.                                                                                      

"Els nostres vins provenen d'agricultors que destinen la 
major part de la seva energia en el camp, amb la mínima 
interferència possible en el procés després d'haver 
pressionat el raïm".                                                                           
La carta inclou vins francesos, italians i portuguesos. No 

inclou vins espanyols.                                                                                  

Carta de vins: https://www.manfreds.dk/en/food-and-

wine/

info@manfreds.dk

Jægersborggade 40, 

Copenhagen        

T:(00)45 3696 6593

Annex 25: canal HORECA.  
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Restaurants Pàgina web Contacte Mail Descripció 

SJOELLAND (DINAMARCA), "SOLARIS", VEJRHOJ VINGARD                                            
- Vejrhoj Sterling - 150kr. 

ALSACE (FRANCE), "FONTAINE ENFANT", KREYDENWEISS                                      
- Pinot Blanc - 130kr. 
LOIRE (FRANCE), "LE CUL DE BEÀUJEU", LUCIEN CROCHET                                       
- Sancerre - 200kr.
LOIRE (FRANCE), "LA CHARPENTRIE", DOMAINE DU COLLIER                                  
- Samur Blanc - 260kr. 
CÔTES DE RHÔNE (FRANCE), "CÔTES DU RHÔNE", CHATEAU GRILLET                    
- 260kr.
WACHAU (AUSTRIA), "LOIBNER VINOTHEKFÜLLUNG", EMMERICH 
KNOLL                                                                                                                              
- Grüner Veltliner - 240kr. 
MOSEL (GERMANY), "BOCKSTEIN", GELTZ-KILLIKEN                                    
- Riesling Kabinett - 100kr.
NAPA VALLEY (USA), "SILHOUETTE", MERRYVALE VINEYARDS               
- Chardonnay - 280kr.
BEAUJOLAIS (FRANCE), "MORGAN", MARCEL LAPIERRE                               
- 140kr.
NORTHERN RHÔNE (FRANCE), "CORNAS BRISE CAILLOUX", 
MATTHIEW BARRET                                                                                                   
-200kr.
RIOJA (SPAIN) - VIÑA TONDONIA RESERVA", R. LÓPEX DE HEREDIA      
- 150kr.
PIEMONTE (ITALY), "BARBARESCO OVELLO", ALBINO ROCCA                  
- 190kr.
SICILY (ITALY), "CONTRADA PORCARIA", PASSOPISCIARO                        
- 250kr. 
SONOMA COUNTY (USA), "PETITE SIRAH", RIDGE VINEYARDS               
- 180kr.
SONOMA COAST (USA), "CUVÉE ELIZABETH PINOT NOIR", 
OCCIDENTAL                                                                                                                
- 420kr.
SANTA CRUZ MOUNTAINS (USA), "CABERNET SAUVIGNON", MOUNT 
EDEN VINEYARD                                                                                                         
- 320kr.

Rosats LOIRE VALLEY (FRANCE), "LE ROSÉ", DOMAINE VACHERON                     
- 140kr.

Vins 

Per Henrik Lings Allé 4, 
Copenhagen     

T:(00)45 6996 0020
http://www.geranium.dk/en/

Geranium 

Negres

Blancs 

Restaurant amb 3 estrelles Michelin. Els sommeliers 
serveixen els vins amb l'ajuda d'un Coravin, una innovació 
que permet servir el vi directament des de l'ampolla 
sense treure el tap. Serveix vins ultra-premium, i d'altres 
que també es troben en altres bars de la ciutat.                              
La carta inclou vins tradicionals, però prioritzen els 
viticultors que produeixen vins naturals i minimalistes.  La 
carta inclou vins de Franca, Alemanya, Àustria, Hongria, 
Dinamarca, Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, Líban, 
Argentina, Chile,  Nova Zelanda, Austràlia, Sud Àfrica, 
Canadà i EEUU.                                                                     
Carta de vins: 
http://www.geranium.dk/media/1098/winelist-
010319.pdf

info@geranium.dk

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
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Annex 26: Canals de distribució.   

 

        Font: ProFound (2015) 
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Annex 27: Distribuidors.  
 

 
Font: Elaboració pròpia.  
 

Importador Pàgina web Direcció Mail Telèfon Persona de contacte Descripció 
AMKA https://dk.amka-group.com/ Østre Boulevard 29 

DK-8930 Randers NØ 
Dinamarca

amka@amka.dk (00) 45 8641 9600 Peter Gade (comprador) AMKA està present a 8 països: Dinamarca, Polònia, Finlàndia, 
Suècia, Noruega, Alemanya, Lituània Letònia, Portugal.                                                                               
El Grup importa vi, cervesa i licors, i distribueix a pràcticament 
tots els canals de venta: HORECA, supermercats, Duty Free, 
retailers especialitzats, etc. 

JYSK VIN https://www.jyskvin.dk/ Østre Boulevard 29 
8930 Randers NE, 
Dinamarca 

 jyskvin@jyskvin.dk          (00) 45  8640 4444 JYSK VIN és una empresa idependent dins del grup AMKA que es 
dedica a la importació de vins de qualitat produïts per petits 
cellers. Els seus principals clients són restaurants, B2B i B2C. 
També compta amb una botiga física pròpia. 

Best Selection https://bestselection.dk/ Østre Boulevard 29 
DK-8930 Randers NO 

bestselection@bestselection.dk     
tpe@bestselection.dk

T: +45 86410388 
F: +45 86421808 

Best Selection és una empresa independent dins del grup AMKA 
que  es dedica a la importació i distribució de vi i cervesa a les 
botigues especialitzades i al canal HORECA. 

Taster  Wine A/S https://www.taster-wine.com Ringager 6 
2605 Broendby 
Dinamarca

info@taster-wine.com (00) 45 4345 1422 Bo Halstrøm (comprador) Taste Wine es importa vins i licors, i distribueix a pràcticament 
tots els canals de venta: HORECA, supermercats, Duty Free, 
retailers especialitzats, etc. Distribueix a tot Dinamarca. 

Oskar Davidsen & Co. https://www.oskar-davidsen.dk Ringager 6 
2605 Broendby 
Dinamarca

info@oskardavidsen.dk (00) 45 4345 1422 És una divisió independent de Tester Wine especialitzada en 
hotels, restaurants i càtering. 

Perfil de possibles importadors 
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Annex 28: Llistat de preus.  
 
Llista de preus pel mix de productes recomanat pel mercat danès:   
 

 
 
 
Llista de preus per la resta de productes:   
 

 
 
 
En termes generals, els importadors prefereixen no mantenir estoc perquè això suposa un alt 

cost. En canvi, tendeixen a fer petites comandes freqüents. En els primers anys, es poden 

esperar 4-5 comandes de 1-2 palets; per l’estudi, es pressuposen quatre comandes a l’any d’un 

palet. Un Europalet de 120x80 té espai per 77 caixes de 6 unitats, el que suma un total de 462 

ampolles. Enviar tan sols un palet implica una despesa fixa de 200€, i un cost addicional de 

125€/palet. Al tractar-se de preus EXW, aquestes despeses les assumeix el client.   

 
 
 
 

Vins EXW Transport 
(per ampolla)

 Importador 
(25%)

Minorista 
especialitzat 

(30%)

 HORECA 
(70%)

El
 S

ag
al

 

Sagal de 
Collbaix 6,38 €

8,85 € 11,51 € 19,57 €

Àm
fo

ra Àmfora 
negre 39,60 €

49,50 € 64,35 € 109,40 €

Vi
 

bl
an

c 

Blanc 7,90 €
9,88 € 12,84 € 21,83 €

33,30 € 0,70 €        42,50 €      55,26 €        93,93 €      

0,70 €        

Collbaix (vi nou)

Vins EXW Transport 
(per ampolla)

Importador 
(25%)

Minorista 
especialitzat 

(30%)

 HORECA 
(70%)

Àm
fo

ra Àmfora 
blanc 39,60 €

50,38 € 65,49 € 111,34 €
Singular 

blanc 20,70 €
25,87 € 33,63 € 57,18 €

Singular 
negre 

21,67 € 27,08 € 35,21 € 59,85 €
Rector de 
Ventallola 13,82 €

17,27 € 22,45 € 38,17 €
La Llobeta 10,87 € 13,59 € 17,66 € 30,02 €
Cupatge 9,24 € 11,55 € 15,02 € 25,53 €

Vi
 

ro
sa

t 

Rosat 6,93 €
8,67 € 11,27 € 19,16 €

0,70 €        

Si
ng

ul
ar

 
Vi

 n
eg

re
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Annex 29: Mètode de pagament.   
 

Carta de Crèdit 

Irrevocable El que s’ha convingut a la Carta de Crèdit només es podrà modificar 

amb el consentiment d’ambdues part.  

Confirmada El banc notificador de l’importador assumeix el compromís de 

pagament, addicional al banc emissor de la Carta de Crèdit.   

A la vista El pagament s’efectuarà una vegada l’exportador presenti els 

documents d’embarcament en el banc comercial de l’importador.  

Font: Elaboració pròpia.  
 
 
 
 
Annex 30: Mitjans de comunicació. 
 

 
Font: Elaboració pròpia.  
 
 
 
 

Col·laboradors 
Berlingske Tidende Søren Frank

Jyllands-Posten Niels Lillelund

Børsen Ole Troelsøe

Fyens Stiftstidende Morten Vilsbæk,                   
Kenneth Klingenberg

BT Tim Vollerslev

Politiken Thomas Ilkjær,                     
Henrik Steen Andersen

Gastro Jesper Uhrup,                                  
René Langdahl Jørgensen

Smag & Behag Niels Ehler

Penge & Privatøkonomi Andre Devald

DinVinGuide Thomas Rydberg

Sommelier Rasmus Amdi Larsen

www.vinavisen.dk Mariette Tiedemann,           
Anker Tiedemann,                
Jørgen Aldrich

www.ekstrabladet.dk/vin Thomas Rydberg

www.winelab.dk Mads Jordansen

www.vinbladet.dk Peter Winding,                         
Erik Skovenborg,                     
Niels Ehler,                            
Jørgen Aldrich

Revistes

Publicacions 
digitals 

Diaris
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Annex 31: Calendari de les accions de màrqueting.  
 

 
 
 
Annex 32: Xarxes socials.  
 
Rasmus Palsgård és un influencer danès especialitzat en l’alta gastronomia. Amb tan sols 30 

anys, fa publicacions diàries amb un contingut fresc i atractiu que connecta amb 14,9K de 

seguidors. Cada una de les seves fotografies ve acompanyada d’una petita descripció, i en totes 

elles es mostra el nom del restaurant i el seu compte d’Instagram. Les explicacions més 

detallades es troben en el seu blog.  

Els seus serveis inclouen:  

• Redacció d’articles.  

• Publicacions patrocinades.  

• Conferències. Compta amb el certificat WSET Level 3 Wines Certified.  

• Difusió de productes i empreses.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Font: Instagram @feinschmeckeren 
 
Contacte: 30241638 o rp@feinschmeckeren.dk 
Instagram: @feinschmeckeren 
Blog: Feinschmeckeren.dk 
 

Mes Acció
Gener

Viatge de prospecció 600 €           
Inversió en RRPP 2.500 €        

Març Inversió en RRPP 2.500 €        
Abril Viatge de seguiment 600 €           
Maig
Juny Campanya de xarxes socials 250 €           
Juliol
Agost
Septembre Campanya de xarxes socials 250 €           
Octubre

Viatge de seguiment 600 €           
Inversió en RRPP 2.500 €        

Desembre Inversió en RRPP 2.500 €        
TOTAL 12.300 €      

Accions de màrqueting Any 1 

Novembre 

Febrer
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Annex 33: Pla de Viabilitat.  
 

• Pla d’inversió inicial.  

En un principi no es considera contractar a un Export Manager ni a un treballador addicional per 

encarregar-se del mercat danès. Per tant, no hi haurà despeses addicionals en Recursos Humans. 

D’altra banda, però, s’ha d’invertir en un primer viatge de prospecció per conèixer els potencials 

socis comercials. L’empresa té suficient liquiditat per fer front a aquesta inversió inicial de 

1.200€ sense endeutar-se. 

 

• Previsió de vendes.  

Les vendes nacionals de Celler el Molí van ser de 383.750,81 l’any 2017. Tenint en compte que 

l’exportació representa el 10% de la facturació de l’empresa, es pot concloure que 38.375,08€ 

de ventes provenen de Xina, Perú i Suïssa.  

L’experiència internacional mostra que l’evolució de les vendes segueix una  corba exponencial, 

de manera que el primer any se’n preveu un volum baix amb uns costos alts derivats de l’elevat 

esforç de posicionament. En aquest sentit, es pressuposa que les vendes de l’Any 1 poden arribar 

als 9.500€. Això, a un preu mig de 20€/ampolla, suposa al voltant de 475 ampolles el primer any. 

Les dades sectorials indiquen que les vendes tendeixen a créixer el segon any i s’observa un 

creixement pronunciat el tercer. Per l’estudi, s’assumeix que l’índex de creixement serà del 20% 

el segon any i del 50% el tercer.  

 Any 1 Any 2 Any 3 

Vendes 9.500 11.400 17.100 

 

Segons dades de el ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (2015), el consum de vins de taula 

no mostra estacionalitat, mentre que els caves i els vins amb Denominació d’Origen mostren 

una punta el desembre: quasi el 50% per caves i un 20% per vins amb D.O. I si les vendes 

incrementen un 20% aquest darrer mes, es pot esperar que els consums segueixin el mateix 

patró per satisfer aquesta punta de demanda. De mitjana, els consums de Celler el Molí 

representen el 35% sobre les vendes.  

 

• Costos mensuals  

Per tal de posicionar-se en el segment Premium, Celler el Molí necessita desenvolupar una 

campanya de Relacions Públiques per atraure l’atenció de crítics i periodistes. En base a 

cotitzacions de diferents agències, s’observa que els preus mínims d’aquestes campanyes giren 

al voltant dels 2.500€ al mes, i poden ascendir a xifres tan elevades com els 30.000€.  
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Al ser un celler petit que es dirigeix a un país petit, és suficient amb invertir 2.500€ mensuals en 

els moments més crítics:  

• El moment del llançament (febrer-març). Aquesta inversió només serà necessària el 

primer any.  

• El moment del punt d’estacionalitat (novembre-desembre).  

Aquestes cotitzacions serveixen també per determinar les despeses associades a contractar a 

un influencer. Els perfils mediàtics amb característiques similars a Rasmus Palsgård (5.000-

15.000 seguidors), acostumen a cobrar uns 250€ per publicació.  

Els costos de les noves etiquetes pel vi nou giren en torn als 0.90€/ampolla. Aquest valor es 

multiplica per la previsió d’ampolles que s’espera vendre per mes, tenint en compte 

l’estacionalitat del mes de desembre.  

Addicionalment, és important visitar de forma regular a l’importador per mantenir i millorar la 

relació comercial. Així doncs, es preveu fer dos viatges a l’any: un al mes de març i un abans de 

la campanya de Nadal.



 68 

 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ANY 1
Ventes 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 778,47 934,17        9.500,00 € 
Aprovisionaments 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 272,47 326,96 3325,00
MARGE BRUT 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 506,01 607,21 6.175,00 €   
Viatges Prospecció 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
Inversió Inicial 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
Etiquetes 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 35,03 42,04 427,38
Viatges Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600
Xarxes Socials 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 0 0 500
Relacions Públiques 0 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 10000
Costos Mensuals 35,03 2535,03 2535,03 35,03 35,03 285,03 35,03 35,03 285,03 35,03 3135,03 2542,04 11527,38
Despeses Totals 35,03 3135,03 2535,03 635,03 35,03 285,03 35,03 35,03 285,03 35,03 3135,03 2542,04 12727,38
BAII 470,98 -2629,02 -2029,02 -129,02 470,98 220,98 470,98 470,98 220,98 470,98 -2629,02 -1934,83 6.552,38 €-   
Costos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAI 470,98 -2629,02 -2029,02 -129,02 470,98 220,98 470,98 470,98 220,98 470,98 -2629,02 -1934,83 6.552,38 €-   
Impost Societats (25%) 0
BENEFICI NET -   6.552,38 € 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ANY 2
Ventes 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 934,17 1121 11400,00
Aprovisionaments 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 326,96 392,35 3990,00
MARGE BRUT 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 607,21 728,65 7.410,00 €   
Viatges prospecció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversió Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiquetes 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 42,04 50,45 513,00
Viatges Dinamarca 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 -  €          1200
Xarxes Socials 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 -  €          500
Relacions Públiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 5000
Costos Mensuals 42,0375 42,0375 642,0375 292,0375 42,0375 42,0375 42,0375 42,0375 42,0375 292,0375 3142,0375 2550,445 7213,00
Despeses Totals 42,0375 42,0375 642,0375 292,0375 42,0375 42,0375 42,0375 42,0375 42,0375 292,0375 3142,0375 2550,445 7213,00
BAII 565,17 565,17 -34,83 315,17 565,17 565,17 565,17 565,17 565,17 315,17 -2534,83 -1821,80 197,00 €      
Costos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAI 565,17 565,17 -34,83 315,17 565,17 565,17 565,17 565,17 565,17 315,17 -2534,83 -1821,80 197,00 €      
Impost Societats (25%) 49,25
BENEFICI NET 147,75 €      
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Septembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ANY 3

Ventes 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1401,25 1681,5 17100,00
Aprovisionaments 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 658,75 790,5 5985,00
MARGE BRUT 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 742,5 891 11.115 €      
Viatges prospecció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversió Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etiquetes 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 75,67 769,50
Viatges Dinamarca 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Xarxes Socials 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 500
Relacions Públiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 5000
Costos Mensuals 63,06 63,06 663,06 313,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 313,06 3163,06 2575,67 7469,50
Despeses Totals 63,06 63,06 663,06 313,06 63,06 63,06 63,06 63,06 63,06 313,06 3163,06 2575,67 7469,50

BAII 679,44 679,44 79,44 429,44 679,44 679,44 679,44 679,44 679,44 429,44 -2420,56 -1684,67 3.645,50 €   
Costos Financers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAI 679,44 679,44 79,44 429,44 679,44 679,44 679,44 679,44 679,44 429,44 -2420,56 -1684,67 3.645,50 €   
Impost Societats  911,38
BENEFICI NET (25%) 2.734,13 €   

Any 1 Any 2 Any 3
Ventes 9500 11400 17100

Aprovisionaments 3325,00 3990,00 5985,00

MARGE BRUT 6175,00 7410,00 11115,00

Viatges de prospecció 1200 0 0

Inversió inicial 1200 0 0
Etiquetes 427,38 €      513,00 769,5

Viatges 600 1200 1200

RRPP 10000 5000 5000

Xarxes Socials 500 500 500

Costos Mensuals 11527,38 7213,00 7469,5

Despeses Totals 12727,38 7213,00 7469,5
BAII -6552,38 197,00 3645,50

Costos financers 0 0 0

BAI -6552,38 197,00 3645,50

Impost de Societats (25%) 0 49,25 911,38

BENEFICI NET 2.734,13 €   6.552,38 €-   147,75 €    


