


DOQ Priorat: mil anys de cultiu de vinya

Fa més de mil anys que al Priorat s’hi cultiva vinya i l’arribada dels monjos cartoixans,
al segle XII, va obrir les portes a nous coneixements i tècniques per a desenvolupar
una viticultura que al llarg dels segles ha anat arrelant als pobles que formen part dels
dominis de la Cartoixa d’Escaladei; l’embrió de l’actual regió vitivinícola de la DOQ
Priorat.

A la DOQ Priorat s’hi dona una combinació de característiques geològiques i
climàtiques que conformen un medi excepcional. La llicorella és un dels elements
característics del “terroir” del seu sòl, més enllà de la Cartoixa d’Escala Dei on s’hi
assenten les viles de la DOQ Priorat i el cultiu majoritari és la vinya. Però també s’hi
troben masses boscoses de pi i alzina o matollars on hi havia hagut vinyes plantades,
en el que és un dels paisatges més característics i singulars de la Mediterrània.



Els viles de la DOQ Priorat estan situades als peus de la serra del Montsant i el sòl que
configura l’orografia esdevé molt ric, amb la llicorella com a component essencial.
Amb tot, el mapa litològic del Priorat és molt més extens.



La DOQ Priorat té dotze àmbits de producció vitivinícola: són els vins de vila, que
responen a unitats homogènies i específiques organitzades segons variables
topogràfiques, climàtiques, vitivinícoles, socials, històriques i econòmiques.
Uns territoris que van més enllà dels límits administratius. Les viles que conformen la
DOQ Priorat són: Bellmunt, Gratallops, el Lloar, la Morera, Porrera, Poboleda,
Escaladei, Torroja, la Vilella Alta, la Vilella Baixa i les zones de Masos de Falset i les
Solanes del Molar.



Els vins de la DOQ Priorat transmeten

la singularitat d’un territori únic,

on la terra és pobra en matèria orgànica

I això provoca que les plantes que s’hi

desenvolupen tinguin una concentració

molt alta de mineralitat que es transmet

en cada ampolla de vi de la DOQ Priorat.

En funció de l’origen del raïm

el poc més d’un centenar de cellers

de la DOQ Priorat

poden realitzar el següent

etiquetatge per als seus vins,

segons el seu projecte vitivinícola



Vi de la regió DOQ Priorat

Es pot produir per tots els cellers de la DOQ Priorat amb raïms procedents de 
qualsevol de les parcel·les que estan dins de la DO.



Vi de Vila DOQ Priorat 

• El vi ha d’estar elaborat íntegrament amb raïm procedent de vinyes ubicades en 
una mateixa zona delimitada pel Consell Regulador.

• El vi ha d’estar elaborat, criat i embotellat per persones físiques o jurídiques que 
tinguin la propietat o titularitat de la vinya o bé un contracte d’arrendament de les 
parcel·les inscrites igual o superior als 10 anys.

• El rendiment productiu màxim de les vinyes ha de ser de 5.000 Kg/ha en varietats 
negres i de 7.000 Kg/h en varietats blanques.

• La composició del vi negre ha de tenir com a mínim un seixanta per cent de 
carinyena i/o garnatxa.

• El 90% de la vinya ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys. L’edat mínima de 
la vinya del 10% restant per a la producció d’aquests vins és de 5 anys.

• El vi ha de tenir una elaboració i un envelliment totalment identificables i 
independents dins del celler.



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Álvaro Palacios Gratallops Negre Álvaro Palacios

La Guinardera Gratallops Negre Balaguer i Cabré

Black Slate La Vilella Alta Negre Bodegas Mas Alta

La Solana Alta La Vilella Alta Blanc Bodegas Mas Alta

Solertia Gratallops Negre Buil & Giné

Triaca Porrera Negre Buil & Giné

5 partides Gratallops Negre Cal Batllet – Celler 
Ripoll Sans

D’Iatra Gratallops Negre Cal Batllet – Celler 
Ripoll Sans



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Escanya-vella Gratallops Blanc Cal Batllet – Celler 
Ripoll Sans

Llum d’Alena Gratallops Negre Cal Batllet – Celler 
Ripoll Sans

Ronçavall Torroja del Priorat Negre Cal Batllet – Celler 
Ripoll Sans

Les Clivelles de 
Torroja

Torroja del Priorat Negre Celler Aixalà Alcait

Porrera Vi de Vila Porrera Negre Celler Álvarez 
Duran Priorat

Black Slate Porrera Negre Celler Cal Pla

La Carenyeta del 
Cal Pla

Porrera Negre Celler Cal Pla



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Clos Petitona Masos de Falset Negre Celler Cecilio

Desnivell Masos de Falset Negre Celler Cecilio

Roquers de 
Garnatxa

Porrera Negre Celler de 
l’Encastell

Roquers de Samsó Porrera Negre Celler de 
l’Encastell

Vall-Llach Porrera Negre Celler Vall Llach

Vall-Llach
Vi de Finca
qualificada Mas de 
la Rosa

Negre Celler Vall Llach

Masdeu de
Scala Dei

Escaladei Negre Cellers de
Scala Dei



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Massipa de 
Scala Dei

Escaladei Blanc Cellers de 
Scala Dei

Sant Antoni Escaladei Negre Cellers de 
Scala Dei

Cims de Porrera Porrera Negre Cims de Porrera

Cims de Porrera Porrera Blanc Cims de Porrera

Trosset de Porrera Porrera Negre Cims de Porrera

Clos de l’Ona Gratallops Negre Clos Mogador

Clos Mogador – Vi 
de Finca
qualificada

Negre Clos Mogador

Manyetes Gratallops Negre Clos Mogador

Partida Bellvisos Gratallops Negre Clos Mogador

Partida Bellvisos Gratallops Blanc Clos Mogador



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Alice Gratallops Negre Devinssi

Mas de les Valls Gratallops Blanc Devinssi

Peites Gratallops Negre Devinssi

Rocapoll Gratallops Negre Devinssi

Sant Jeroni 
Aubada

Gratallops Blanc Devinssi

Sant Jeroni Forn Gratallops Negre Devinssi

Sant Jeroni Hort Gratallops Negre Devinssi

Poboleda 
Vi de Vila

Poboleda Negre Genium Celler

Black Slate Escaladei Negre La Conreria
d’Scala Dei



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Black Slate La Morera de 
Montsant

Blanc La Conreria
d’Scala Dei

FA104 Gratallops Blanc Mas Igneus

Buxus de les 
Aubagues

Bellmunt del 
Priorat

Negre Meritxell Pallejà

Sabaté i Mur Torroja del Priorat Negre Sabaté i Mur 
Vinaters

Terroir al límit Torroja del Priorat Negre Terroir al límit

Roureda Llicorella Poboleda Blanc Unió Fruits, SCCL

Roureda Llicorella Poboleda Negre Unió Fruits, SCCL

Vinícola del Priorat El Lloar Negre Vinícola del Priorat

Vinícola del Priorat La Vilella Alta Negre Vinícola del Priorat

Vinícola del Priorat La Vilella Baixa Negre Vinícola del Priorat



Vi de Vila DOQ Priorat 

Vi Vila Tipus Celler

Bellmunt Vi de Vila Bellmunt del 
Priorat

Blanc Viticultors
Mas d’en Gil

Bellmunt Vi de Vila Bellmunt del 
Priorat

Negre Viticultors
Mas d’en Gil

Clos Fontà Negre Viticultors
Mas d’en Gil

Coma Blanca Blanc Viticultors
Mas d’en Gil



Vi de Paratge DOQ Priorat

• El vi ha d’estar elaborat íntegrament amb raïm procedent de vinyes ubicades en un 
sol paratge (o partida cadastral) delimitat pel Consell Regulador i amb rendiments 
especialment limitats.

• El vi ha d’estar elaborat, criat i embotellat per persones físiques o jurídiques les 
quals, elles mateixes o els seus socis, tinguin la propietat o titularitat de la vinya, o 
bé un contracte d’arrendament de les parcel·les inscrites igual o superior a 10 
anys.

• El rendiment productiu màxim ha de ser màxim de 4.000 Kg/ha en varietats negres 
i 6.000 Kg/ha en varietats blanques. La composició del vi negre ha de tenir com a 
mínim un 60% de carinyena i/o garnatxa.

• El 90% de la vinya ha de tenir una antiguitat mínima de 15 anys. L’edat mínima de 
la vinya del 10% restant per a la producció d’aquests vins és de 5 anys.

• El vi ha d’estar elaborat en cellers situats dins la vila de producció del raïm 
corresponent. El Consell Regulador pot autoritzar la designació Vi de Paratge per a 
un vi elaborat en cellers situats fora de la vila de producció del raïm, sempre i quan 
la propietat o titularitat de les vinyes i els cellers pertanyi a les mateixes persones 
físiques o jurídiques. És a dir, sempre i quan el propietari o el titular de les 
parcel·les sigui el mateix que qui elabora el vi al celler.

• El vi ha de tenir una elaboració i un envelliment totalment identificables i 
independents dins del celler.



Vi de vinya classificada DOQ Priorat

• El vi ha d’estar elaborat íntegrament amb raïm procedent d’una sola vinya 
classificada pel Consell Regulador i amb rendiments especialment limitats.

• El vi ha d’estar elaborat, criat i embotellat per persones físiques o jurídiques les 
quals, elles mateixes o els seus socis, tinguin la propietat o titularitat de la vinya, o 
bé un contracte d’arrendament de les parcel·les inscrites igual o superior a 10 
anys.

• El rendiment productiu màxim ha de ser màxim de 4.000 Kg/ha en varietats negres 
i 6.000 Kg/ha en varietats blanques.

• La composició del vi negre ha de tenir com a mínim un 60% de carinyena i/o 
garnatxa.

• El 80% de la vinya ha de tenir una antiguitat mínima de 20 anys. L’edat mínima de 
la vinya del 20% restant per a la producció d’aquests vins és de 5 anys.

• El vi ha de tenir una elaboració i un envelliment totalment identificables i 
independents dins del celler.



Gran vi de vinya classificada DOQ Priorat

• El vi ha d’estar elaborat íntegrament amb raïm procedent d’una sola vinya 
classificada pel Consell Regulador, amb conreu tradicional i amb rendiments 
especialment limitats.

• El vi ha d’estar elaborat, embotellat i criat per persones físiques o jurídiques les 
quals, elles mateixes o els seus socis, tinguin la propietat o titularitat de la vinya, o 
bé un contracte d’arrendament de les parcel·les inscrites igual o superior a 10 
anys.

• El rendiment productiu màxim ha de ser màxim de 3.000 Kg/ha en varietats negres 
i 4.000 Kg/ha en varietats blanques.

• La composició del vi negre ha de tenir com a mínim un 90% de carinyena i/o 
garnatxa.

• El 80% de la vinya ha de tenir una antiguitat mínima de 35 anys. L’edat mínima de 
la vinya del 20% restant per a la producció d’aquests vins és de 10 anys.

• El vi ha de tenir una elaboració i un envelliment totalment identificables i 
independents dins del celler 

• Els Gran vi de vinya classificada han de tenir una traçabilitat demostrada en un 
mínim de 5 anys. Les vinyes per a la producció de raïm han de ser plantades abans 
del 1945 o més de 75 anys.



Cellers i viticultors a la DOQ Priorat

El nombre de cellers –a 31 de desembre del 
2018- que produeixen vins de la DOQ Priorat 
és de 109. Bona part d’ells ofereixen visites i 
tasts a l’interior de les seves instal·lacions en 
una proposta que es complementa amb 
l’oferta enoturística al Priorat que creix any 
rere any.

A 31 de desembre del 2018 la DOQ Priorat 
compta amb 535 vinicultors que cultiven un 
total de 2.010 hectàrees de vinyes.



Varietats de raïm a la DOQ PRIORAT

VARIETATS KG % Ha Rendiment 
KG/Ha

Garnatxa negra 2.673.374 41,13% 743,8183 3.594,12

Carinyena 1.532.966 23,59% 539,6519 2.840,66

Cabernet sauvignon 643.720 9,90% 225,8885 2.849,72

Syrah 654.200 10,07% 222,4255 2.941,21

Merlot 420.165 6,46% 100,6751 4.173,48

Garnatxa peluda 39.806 0,61% 21,0363 1.892,25

Cabernet franc 28.944 0,45% 10,0342 2.884,53

Ull de llebre 23.034 0,35% 7,5973 3.031,87

Pinot noir 577 0,01% 0,3375 1.709,63

Picapoll negre 1.297 0,02% 0,5405 2.399,63

TOTAL NEGRES 6.018.083 92,59% 1.872,01 3.214,78



Varietats de raïm a la DOQ PRIORAT

VARIETATS KG % Ha Rendiment 
KG/Ha

Garnatxa blanca 330.122 5,08% 83,0431 3.975,31

Macabeu 63.608 0,98% 25,2291 2.521,22

Pedro Ximénez 29.550 0,45% 11,0816 2.666,58

Viognier 26.879 0,41% 10,4755 2.565,89

Pansal 14.588 0,22% 2,6945 5.413,99

Moscatell de gra petit 3.071 0,05% 1,2946 2.372,16

Picapoll blanc 7.755 0,12% 2,0397 3.802,03

Moscatell d’Alexandria 2.512 0,04% 1,0229 2.455,76

Chenin 3.535 0,05% 1,2116 2.917,63

TOTAL BLANQUES 481.620 7,41% 138,0925 3.487,66

TOTAL 6.499.703 100% 2.010,10 3.233,53




