Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

Fitxa de resultats finals del projecte

Millora de la competitivitat del sector vitivinícola i surer català
a través de la determinació del valor afegit que proporciona el
suro català en el procés de vinificació i l'obtenció de dades
sobre el potencial productiu del suro català.
Resum
El projecte consisteix en la creació d'un projecte innovador pel que fa a la simbiosi entre el sector surer i
el sector vitivinícola de la DO Empordà (amb la seva possible extensió a tota Catalunya), a través de la
caracterització de les diferències entre el suro extret a Catalunya i el suro forà per a la fabricació de
taps. D'aquesta manera es milloraria la competitivitat dels cellers i elaboradors de taps gràcies a la
utilització de taps de suro de qualitat diferenciada.

Objectius
• Incrementar el coneixement sobre els taps de suro català i, en especial, la seva influència en el procés
de vinificació i la conservació del vi.
• Enfortir els lligams entre la silvicultura de suro, la indústria surera i els el·laboradors de vi a l’Empordà i
els centres d'investigació representatius en la matèria.
• Desenvolupar un nou producte (tap de suro provinent dels boscos catalans) que ajudi a la millora de la
competitivitat de cellers de Catalunya, propietaris forestals i indústria tapera a través de la determinació
dels trets diferencials dels taps de suro català i la seva influència en l'evolució dels vins tapats amb
aquest suro.
• Actualitzar la informació disponible sobre la capacitat productiva del suro a Catalunya per incentivar la
inversió en el sector gràcies al fet de disposar de dades que facilitin l'anàlisi de disponibilitat de matèria
primera i rendiment econòmic a llarg termini.

Conclusions
Les conclusions obtingudes en el plantejament del projecte innovador han estat principalment la
constatació de diferències empíriques entre taps de suro català i taps de suro forà, tant en les seves
característiques físiques com en la influència en la maduració del vi. Igualment, es constata la necessitat
de realitzar un projecte a més llarg termini per poder caracteritzar i definir amb exactitud les diferències
existents i la raó de l'existència d'aquestes diferències. Alhora s'ha constatat que el potencial de
producció de suro a Catalunya es troba al voltant de 10 i 11 mil tones anuals (el doble de la producció
actual).

Líder del Grup Operatiu
Entitat: CONSELL REGULADOR
E-mail de contacte:
info@doemporda.cat

DO EMPORDÀ

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació
Biodiversity and nature management

Tipologia d'entitat:
Altres agents del sector

Àmbit/s territorial/s d'aplicació
Província/es
Girona
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Comarca/ques
Vallès Oriental

Farming / forestry competitiveness and
Food quality / processing and nutrition
Supply chain, marketing and consumpt

Difusió del projecte

Barcelona

Baix Empordà
Alt Empordà

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Tríptic de Taps de Finca 2018
Participació Fira del Tap 2018 a Cassà de la Selva

Pàgina web del projecte
www.firadeltap.cat

Altra informació del projecte
Dates del projecte

Pressupost aprovat

Data d'inici (mes-any): Març 2018

Pressupost total:

11.159,43 €

Data final (mes-any): Juliol 2018

Finançament DARP:
Finançament UE:
Finançament propi:

4.452,61 €
3.358,99 €
3.347,83 €

Estat actual: Executat

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.
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).
Id. projecte: 206 2017
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