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Dimecres, 15 de gener de 2014 
 

La producció de vi a les Illes Balears va créixer un 5,9 % el 2013, assolint els 51.681 
hectolitres 

 
La verema de 2013 va ser irregular i tardana però d’una qualitat molt bona gràcies al bon 

estat fisiològic de la vinya 

 
La producció de vi a les Illes Balears l’any 2013 va créixer un 5,9 % respecte de l’any 
anterior, arribant als 51.681 hectolitres de vi, dels quals 29.196 s’emparen sota les 
Denominacions d’Origen Binissalem i Pla i Llevant, i la resta, 22.484 hl, 
s’etiquetaran com a Vi de la Terra, majoritàriament de Mallorca. La verema de 2013 
ha estat molt irregular a causa de les pluges del mes de setembre que han fet allargar 
la collita que en alguns casos ha finalitzat a finals d’octubre. Tanmateix, la qualitat 
del raïm ha estat molt bona gràcies a les condicions climatològiques favorables 

durant la primavera i l’estiu que han afavorit un bon estat fisiològic de la vinya.  
 
La superfície de vinya en producció a les Illes Balears ha estat de 1.374 hectàrees 
l’any 2013, el que suposa un 7,75 % més respecte de l’any anterior, de les quals 641 
estan emparades sota una denominació d’origen i la resta, 733 ha, estan destinades 
a la producció de Vi de la Terra. En total, en la verema 2013 han entrat als cellers de 
les Illes Balears un total de 7.975.420 quilos de raïm, un 6,2 % més que el 2012. La 
darrera collita ha estat, quant a volum, la segona més elevada dels darrers deu anys, 

només per sota de la de 2010 quan es van produir a les Illes Balears 8.338 tones de 
raïm, gràcies a les pluges abundants caigudes durant aquella primavera i estiu.  
 
Per Denominacions d’Origen, la de Binisssalem ha elaborat 18.660 hl de vi, un 9,8 
% més que l’any anterior, mentre que Pla i Llevant ha disminuït lleugerament, un 5 % 
menys, amb 10.535 hl de vi elaborats. Pel que fa a Vi de la Terra, el de Mallorca 
continua liderant la producció amb 19.420 hl, un 10,8 % més respecte de 2012.  
 

Pel que fa als tipus de vins, la gran majoria és negre, concretament 25.849 hl, com 
és habitual tot i que enguany ha disminuït un 8,3 % respecte de l’anterior. Cal 
remarcar l’increment del 28,9 % en l’elaboració de vi rosat, que arriba als 9.536 hl, 
fruit de l’augment de la demanda d’aquest tipus de vi en el mercat. També ha 
crescut de manera notable l’elaboració de vi blanc, un 23,5 %, amb un total de 
16.294 hl.  
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Producció de raïm a l’any 2013: 
 

Denominació  Raïm produït (kg) Variació 13/12 
DO Binissalem 2.861.739 9,80% 
DO Pla i Llevant 1.547.516 -6,82% 
Total vi amb DO 4.409.255  3,33% 

Vi de la terra Illes Balears      14.148  2,06% 
Vi de la terra Serra de Tramuntana      19.643 -41,39% 
Vi de la terra Mallorca 3.109.361 12,64% 
Vi de la terra Eivissa    255.012 -6,50% 
Vi de la terra Illa de Menorca    133.610  7,27% 
Vi da la terra de Formentera       34.391  2,29% 
Total vi de la Terra 3.566.164 10,11% 

TOTAL RAÏM 7.975.420    6,26% 

 

 

Producció de vi a l’any 2013: 
 

Denominació  Vi produït (hl) Variació 13/12 
DO Binissalem 18.660,77 9,51% 
DO Pla i Llevant 10.535,46 -5,05% 
Total vi amb DO 29.196,23 3,77% 

Vi de la terra Illes Balears       93,11 6,45% 
Vi de la terra Serra de Tramuntana     131,60 -26,66% 
Vi de la terra Mallorca 19.420,36 10,79% 
Vi de la terra Eivissa   1.733,10 -4,88% 

Vi de la terra Illa de Menorca      914,38 10,98% 
Vi da la terra de Formentera       191,65 -0,80% 
Total vi de la Terra 22.484,20 8,96% 

TOTAL VI 51.681,43 5,97% 

 

Evolució de l’elaboració de vi a les Illes Balears de 2003 a 2013: 
 

Vi (hl) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12/13 

blanc 5.681 7.671 9.302 10.754 8.777 9.300 11.092 12.655 12.658 13.196 16.294 23,5 % 

negre 20.350 26.316 29.793 20.981 24.385 23.125 26.177 35.945 27.201 28.179 25.849 -8,3 % 

rosat 2.700 4.045 4.014 14.131 4.185 4.634 5.429 5.429 6.452 73393   9.536 28,9 % 

TOTAL 28.731 38.033 43.110 45.867 37.828 37.549 42.549 54.031 46.312 48.770 51.680 5,97 % 

 


