
El projecte presentat busca, mitjançant la creació d'un grup operatiu integrat per tres empreses i amb el 
suport tècnic de dos agents de recerca especialitzats en la producció i millora dels olis d'oliva a 
Catalunya, la redacció d'un projecte pilot que permeti detectar els factors principals que determinen la 
presència d'una major quantitat de polifenols en els olis d'oliva verge extra provinents d'olives de la 
varietat Arbequina.

Resum

1. Crear un Grup Operatiu format per les empreses SIMBIONATUR, S.L., COOPERATIVA L'OLIVERA,
S.C.C.L i AGROINDUSTRIAL CATALANA, S.C.C.L., amb el suport de l'Associació Clúster de l'Oli de 
Catalunya.
2. Conèixer els factors agronòmics i d'elaboració que fan augmentar la concentració dels components
fenòlics inclosos en la legislació per tal de crear una nova gamma d'olis rics en fenols, desenvolupant 
mètodes de processament de les olives i de maneig de l'almàssera que estiguin adaptats a les 
necessitats de les empreses productores.
L'objectiu final és aconseguir incrementar el nivell de polifenols en l'OOVE per poder aprofitar millor el 
vector "salut" com a valor afegit a la producció d'oli d'oliva.

Objectius

Líder del Grup Operatiu

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

Província/es Comarca/ques

Fitxa de resultats finals del projecte   

Grup Operatiu per a l'increment de polifenols en l'oove de 
Lleida

 Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

S'ha creat el Grup Operatiu amb els integrants inicialment plantejats i s'ha redactat el projecte.  El 
projecte inclou la detecció dels principals factors que tenen influència en el contingut final de polifenols 
en l'oli obtingut, tenint en compte el maneig que han sofert les olives en el camp, durant la collita, en el 
seu tractament a l'almàssera i en les condicions de conservació en que s'ha mantingut l'oli obtingut.  
Addicionalment, el projecte també contempla reconèixer el límit d'acceptabilitat en el consumidor d'olis 
rics en polifenols, donada la sensació d'amargor i picant que els caracteritza.

Conclusions
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8.500,00 €

3.391,50 €

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: 2.558,50 €

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: 

www.catalanoliveoilcluster.org

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, 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 del PDR de Catalunya 2014-2020).

Finançament propi: 2.550,00 €
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