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Fitxa inicial del projecte

NUTRISCORE-Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A, B, C, D, E
Resum
Els sistemes voluntaris d’etiquetat nutricional visual frontal i, principalment, el NUTRISCORE han demostrat ser
un element amb una forta capacitat d’influir en la decisió de compra dels consumidors i, per això, França,
Bèlgica, Espanya i Alemanya han anunciat la seva voluntat de publicar reglaments que regulin el seu ús per a les
empreses. Aquests països tenen un important pes de mercat i polític dins de la UE i, això, augmenta la
probabilitat que, en un futur proper, l’etiquetat nutricional visual frontal sigui obligatori i unificat dins de la UE.
Mitjançant aquest projecte es pretén millorar la classificació nutricional dels derivats carnis definits per les
empreses participants per tal d’aconseguir un millor posicionament en el consumidor respecte dels productes
competidors.

Objectius
L’objectiu del present projecte és la millora de la classificació nutricional dels derivats carnis en base al
desenvolupament d’estratègies de formulació d’ingredients i adaptacions dels seus processos d’elaboració.
Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis segons el sistema visual de classificació nutricional
NUTRISCORE.
1. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels productes.
2. Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional.

Descripció de les actuacions previstes en el projecte
El projecte s’articula en 5 activitats principals:
1. Diagnòstic de la situació actual dels derivats carnis elaborats per les empreses participants segons el
sistema visual de classificació nutricional.
2. Identificació d’oportunitats d’incorporació de nous ingredients en la formulació dels derivats carnis
d’interès.
3. Desenvolupament d’estratègies de formulació i procés per a la millora de l’etiquetatge nutricional dels
derivats carnis.
4. Desenvolupament d’anàlegs.
5. Comunicació i divulgació.

Resultats esperats i recomanacions pràctiques
•

Diagnòstic de la situació actual dels diferents productes elaborats per les empreses participants segons el
sistema de classificació nutricional NUTRISCORE i respecte als seus competidors a escales nacional i
internacional.
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•
•
•
•
•
•

Identificació d’aquells components en les diferents formulacions susceptibles d’ésser modificats,
mitjançant formulació i/o procés d’elaboració, per tal de millorar la classificació nutricional dels productes.
Identificació de nous ingredients amb potencial per ésser incorporats en els productes elaborats per a
millorar-ne la classificació nutricional.
Validació de noves estratègies de formulació per a la millora nutricional de les diferents tipologies de
derivats carnis.
Propostes de desenvolupament de nous productes híbrids amb vegetals o 100% vegetals.
Desenvolupament d’una proposta de millora de la classificació nutricional segons el sistema NUTRISCORE
per a cadascun dels diferents derivats carnis avaluats en el projecte.
Millor posicionament nacional i internacional dels productes elaborats per les empreses participants.

Líder del Grup Operatiu

ENTITAT: JOAQUIM ALBERTÍ, SA
E-MAIL DE CONTACTE: lmalpesa@laselva.es;

Coordinador del Grup Operatiu

ENTITAT: INNOVACC
E-MAIL DE CONTACTE: innovacc@olot.cat

Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut)

ENTITAT: BOADAS 1880, SA
E-MAIL DE CONTACTE: jordibuxeda@boadas1880.com
ENTITAT: EMBUTIDOS CAULA SL
E-MAIL DE CONTACTE: xcaula@embutidoscaula.com
ENTITAT: EMBOTITS ESPINA SAU
E-MAIL DE CONTACTE: j.barnadas@e-espina.com
ENTITAT: RAFAEL BARÓ SA
E-MAIL DE CONTACTE: calidad@rafaelbaro.com

Àmbit/s temàtic/s d’aplicació
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
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Sistema de producció agrària
Pràctica agrària
Equipament i maquinària agrària
Ramaderia i benestar animal
Producció vegetal i horticultura
Paisatge / Gestió del territori
Control de plagues i malalties
Fertilització i gestió dels nutrients
Gestió del sòl
Recursos genètics
Silvicultura
Gestió de l’aigua
Clima i canvi climàtic
Gestió energètica
Gestió de residus i subproductes
Gestió de la biodiversitat i del medi natural
Qualitat alimentària / processament i nutrició
Cadena de subministrament, màrqueting i consum
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☐
☐
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Competitivitat i diversificació agrària i forestal
General

Àmbit/s territorial/s d’aplicació

PROVÍNCIA/ES
GIRONA
BARCELONA

COMARCA/QUES
GIRONÈS
OSONA

Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...)
https://www.innovacc.cat/2019/11/21/projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-del-darp/
https://www.innovacc.cat/2020/06/29/6-projectes-presentats-en-la-linia-de-grups-operatius-2019-deldarp-obtenen-resolucio-favorable/

Pàgina web del projecte

Altra informació del projecte

DATES DEL PROJECTE
Data d’inici (mes-any): juliol 2020
Data final (mes-any):
Estat actual: En execució

PRESSUPOST TOTAL
Pressupost total: 212.000,00 €
Finançament DARP: 86.640,00 €
Finançament UE: 65.360,00 €
Finançament propi: 60.000,00 €

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, i Resolució
ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.
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