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NOM DEL PROJECTE INNOVADOR:

Impuls a la compra de proximitat de matèria primera per a la millora de la competitivitat del
sector surer català.

OBJECTIUS:

L’objectiu principal del projecte és definir les característiques fisicoquímiques dels taps de suro
elaborats a partir de suro autòcton i establir millores en el seu processat per extreure’n tot el
seu  potencial  i  valoritzar–lo,  contribuint  així  a  la  millora  de  la  competitivitat  del  sector
productor de suro català. 

El projecte engloba diferents actuacions que en el seu conjunt són fonamentals per donar a
conèixer, d’una manera totalment objectiva, les propietats que el suro català pot aportar al
producte final, el tap de suro, i estrènyer les relacions de col·laboració entre tots els agents de
la cadena de valor.

ANTECEDENTS: 

El sector del suro a Catalunya es concentra en un 98% (facturació) en la producció de taps de
suro per a l’embotellament d’ampolles de vi tranquil i vi escumós, i la seva indústria se centra
majoritàriament en la segona transformació i en la finalització i comercialització de producte ja
elaborat,  utilitzant,  en  la  major  part  dels  casos,  suro  (pannes  ja  preparades)  de  fora  de
Catalunya.

És a dir, tot i que a Catalunya comptem amb un sector líder a nivell mundial en producció i
comercialització de taps, ja que transforma més del 10% dels taps per a vins tranquils a nivell
mundial (sent la segona regió mundial, per darrera de Portugal, en l’elaboració d’aquests tipus
de taps), i al voltant del 60% dels taps per a vins escumosos (sent líder a nivell mundial), el suro
que s’utilitza prové principalment d’Extremadura, Andalusia i Portugal.

Només queden a Catalunya 3 empreses que es dediquin a comprar suro català directament a
bosc i que el preparin (primera transformació) per a la fabricació de taps. 

Una de les principals raons de que les indústries utilitzin matèria prima d’altres regions és la
manca d’informació de les propietats que pot aportar aquesta matèria al producte final, el tap
de suro, i la manca d’empreses que es dediquin a la primera transformació (que facin la fase de
selecció de les pannes, repòs, bullit, classificació, ...).

Amb  la  realització  d’aquest  projecte  s’han  analitzat  quins  són  els  aspectes  qualitatius
diferencials del suro català respecte el suro de fora de Catalunya de cara a la seva valorització i



sortida al mercat. S’ha realitzat una anàlisi químic de taps de suro obtinguts de pannes de suro
català, gràcies a la col·laboració de 4 empreses taperes, i a partir del treball de laboratori del
Institut Català del Suro.

FOTOGRAFIES:

Fotografia 1: Classificació del suro segons qualitats per a la seva valorització.



Fotografia 2: Maceració dels taps de suro amb solució hidroalcohòlica al 12% per a l’anàlisi, a
laboratori, d’haloanisols extraïbles.


