
El projecte consisteix en establir un mètode organitzatiu per a facilitar l'aprofitament del suro de 
proximitat per part dels cellers integrats dins la Denominació d'Orígen Empordà així com proposar una 
estratègia de comercialització que posi en valor aquest suro català extret en l'àrea d'influència del 
territori de la DO Empordà.  El projecte propiciarà les relacions entre propietaris de suro català, 
preparadors de suro, industrials fabricants de taps, centres d'investigació i cellers usuaris d'aquests taps.

Resum

 •Garantir la regeneració de les masses forestals
 •Augmentar les explotacions forestals de suredes a Catalunya
 •Defensar els valors ecològics, mediambientals, socials i emocionals del tap de suro.
 •Realitzar majors esforços en inversions en I+D+I, tan a nivell de producte, tecnologies i de noves 

aplicacions.
 •Penetrar en nous mercats emergents i en nous països del Nou Món del vi.
 •Construir una estratègia de comunicació per incidir positivament en la imatge del suro català.
 •Oferir un nou producte vitivinícola (ampolla de vi) de proximitat, on tatn el vi com el tap s'han elaborat 

en el propi entorn de la DO Empordà

Objectius

Líder del Grup Operatiu

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació Àmbit/s territorial/s d'aplicació

Fitxa de resultats finals del projecte   

Creació de la marca "Taps de finca" per incentivar l'ús de 
suro de proximitat i l'increment de la competitivit at dels 

cellers de la DO Empordà

   Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Es conclou que la fase d'execució i preparació del projecte ha obtingut els resultats desitjats ja que s'ha 
obtingut la informació de la qualitat i superfície de les finques propietat dels cellers interessats en la 
iniciativa. Un estudi més profund en l'execució del projecte permetrà determinar de forma més precisa. 
Un cop s'executi el projecte es considera molt provable un increment de competitivitat es manifesti amb 
un lleuger increment de vendes donada la preferència dels consumidors catalans de productes de 
proximitat. A través del conveni de cooperació i els contactes realitzats en les visites a cellers, 
interaccions entre cellers i proveïdors de taps amb preparadors per a l'execució del present projecte. 
Fins a la data eren pocs els cellers que demandaven suro català i a través d'aquesta iniciativa la 
demanda d'aquest producte de proximitat ha augmentat. En la fase d'execució del projecte es 
comprovarà exactament la reducció de costos derivats de la compra de suro de proximitat. Amb les 
converses amb els preparadors, es manifesta que el preu de la matèria primera no serà superior a la 
oferta per altres zones de l'estat espanyol, per tant amb un descens del cost de la matèria primera és 
evident que la competitivitat anirà en augment.

Conclusions
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jornada de difusió a periodistes, presentació a premsa i demostració de pela de suro,

El projecte ja es troba en fase d'execució i la difusió és summament important ja que un dels seus 
objectius és donar publicitat de la iniciativa per tal que la coneguin els consumidors. Es pot contactar 
amb DO Empordà o Institut Català del Suro per ampliar la informació.

11.250,00 €
4.488,75 €

Província/es Comarca/ques

Difusió del projecte

Pàgina web del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Altra informació del projecte

Dates del projecte

Data d'inici (mes-any):

Data final (mes-any):

Pressupost aprovat

Pressupost total:
Finançament DARP:

Finançament UE: 3.386,25 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Estat actual: Executat

Id. projecte: 

http://www.doemporda.cat/ca/actualitat/n/157-cellers-de-la-do-emporda-taparan-els-seus-vin.html

Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria 
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups 
(operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.

Finançament propi: 3.375,00 €

Farming / forestry competitiveness and 
diversification
Supply chain, marketing and consumption Baix Empordà

Alt Empordà
Girona
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