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Projecte pilot per a la millora del procés d'elaboració de vi escumós a través de la 
segona fermentació en ampolla amb tap de suro 

 

 
Resum 

El Grup Operatiu SensoVI vol augmentar el coneixement de l’efecte del tapament amb suro en la segona fermentació 
en ampolla (tiratge) dels vins escumosos en contraposició al tap corona utilitzat per la majoria d’elaboradors. 

 
Objectius 

 
L’objectiu principal d’aquest Grup Operatiu és augmentar el valor afegit dels vins escumosos a través de la validació de 
la pràctica de segona fermentació en ampolla (tiratge) substituint el tap corona metàl·lic per taps de suro tot creant un 
nou tipus de tap específic pel tiratge adaptat a les condicions de la segona fermentació.  
 
El nou procés i producte ha de poder millorar els resultat econòmic i la competitivitat de les explotacions vitivinícoles a 
través de un nou règim de qualitat, incrementar el mercat del sector surer i, alhora, ajudar a preservar la biodiversitat 
de les explotacions sostenibles de sureda (declarades Zones Natura 2000) i potenciar la substitució de matèries 
auxiliars no reciclables, com és el cas del tap corona, format per un multimaterial d’alumini i plàstic, un material 
natural i de proximitat com és el suro. 

 
Descripció de les actuacions previstes en el projecte                  

 

 Etapa 1: Anàlisi del procés vigent i de les condicions de la 2a fermentació en ampolla. 

 Etapa 2: Determinació de les variables a controlar pel vi i el tap. 

 Etapa 3: Fabricació dels taps segons les condicions aprovades. 

 Etapa 4: Tapament i monitoratge comparatiu del vi amb tap corona i diferents taps de suro. 

 Etapa 5: Anàlisi sensorial: panels de tast. 

 Etapa 6: Estudi d’acceptabilitat i percepció dels productes desenvolupats per part dels clients potencials. 

 Etapa 7: Discussió de resultats i conclusions 

 
Resultats esperats i recomanacions pràctiques 

 
a) Obtenir un vi escumós d’alta qualitat a partir de la segona fermentació amb tap de suro, tot identificant els 

aspectes enològics, sensorials i de percepció del client potencial que generen un vi de prestigi. 
b) Un nou tap de suro per a la segona fermentació en ampolla amb unes especificacions físiques i sensorials 

determinades pel procés de tiratge. 
c) Un nou procés monitoritzat i controlat per a la segona fermentació en ampolla per a la producció de vins 

escumosos de major qualitat i valor afegit. 
d) Donar un impuls al sector surer per augmentar les seves ventes i d'aquesta manera incrementar la demanda 

de suro a Catalunya afavorint la gestió sostenible de les suredes i reduint el seu abandonament. 
e) Dinamitzar el teixit agroalimentari en el medi rural en zones econòmicament deprimides per contribuir a fixar 

població i crear llocs de treball en comarques com l’Alt Penedès i el Baix Empordà.  

 

 

Líder del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: RECAREDO MATA CASANOVAS SA 
 

Coordinador del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO 
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Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: GRAMONA SA 
ENTITAT:FRANCISCO OLLER SA 
ENTITAT:TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL CORCHO SA 
 

Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI 
ENTITAT:IRTA 

ENTITAT:ASSOCIACIÓ D’EMPRESES SURERES DE CATALUNYA 

ENTITAT: AVEC-ASSOCIACIÓ DE VITICULTORS I ELABORADORS CORPINNAT 
 

Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 
☐ 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 

x Qualitat alimentària / processament i nutrició 

x Cadena de subministrament, màrqueting i consum 

☐ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 

☐ General 

 
Àmbit/s territorial/s d’aplicació 

PROVÍNCIA/ES COMARCA/QUES 
 
Barcelona 
Girona 

 
Alt Penedès 
Gironès 
Baix Empordà 

 
Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) 

 

 Xarxes socials dels integrants 

 Notes de premsa 
 Web de l’Institut Català del Suro 
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 Newsletter de l’Institut Català del Suro 

 Seminari sobre les implicacions de la segona fermentació amb suro  

 Jornada de presentació de resultats 

 

 
Pàgina web del projecte 

 

 
Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST TOTAL 

Data d’inici: Juliol 2021 
Pressupost total: 246.511,60 € 
Finançament DACC: 114.000,00 € 

Estat actual: En execució 
Finançament UE: 86.000,00 € 
Finançament propi: 46.511,60 € 

 
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 2014-2022. 
 

Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, 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 
ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut. 
 

  

 


