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PARC TECNOLÒGIC DEL VI ‐ VITEC

1200 m2 construïts
4,3 M€ de Inversió
Data obertura: 3 d’agost de 2009
Ens gestor: Fundació Parc Tecnològic del Vi
Propietari de l’edifici: Universitat Rovira i Virgili
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PARC TECNOLÒGIC DEL VI ‐ VITEC

VITEC pretén ser un punt de trobada per la R+D+i vitivinícola unint en
un espai i una institució a les principals DOs i als centres de investigació,
institucions i universitats que generen coneixement en vinya i vi.
Les instal∙lacions actuals de VITEC s’han dedicat íntegrament a oferir
serveis tecnològics pel sector vitivinícola: des de anàlisis de sòl, passant
per la viticultura de precisió, elaboració de vins i caves, laboratori, tast i
posicionament del producte en el mercat.
Per aconseguir els objectius, VITEC compta amb tècnics propis amb
100% de dedicació a la realització de projectes de R+D+i per a empreses
i DOs, amb la col∙laboració de les diferents institucions de investigació
que formen part del patronat: Universitat Rovira i Virgili, IRTA, INCAVI i
Institut Català del Suro.
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PATRONS FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI

Agents
R+D+i

CRDOs

Administració
Local
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INSTAL∙LACIONS
Sala de tast per a 15 persones equipada amb TIC.
Sala d’actes per a reunions i docència amb cabuda de fins a 40 persones
equipada amb TIC i taules.
Celler de vinificacions amb dipòsits de 20, 30 i 50 kg, equipat d’acord amb les
necessitats.
Zona climatitzada a 15ºC, a 4ºC i sala d’envelliment accelerat (‐2ºC a 50ºC).
Laboratori d’anàlisis, per a control de qualitat.
Zona per a demostracions comercials.
Despatxos i sales de reunions.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / VITICULTURA

SERVEIS
Anàlisis de fulla, sòls... Interpretació de resultats
Assessorament de noves plantacions
Assessorament en adobat
Assessorament en reg
Assessorament en maneig de finca
Mapes (sòls, creixement, producció...)
Seguiment climàtic
Seguiment fenològic
Homogeneïtzació de parcel∙les
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LÍNIES D’ACTIVITAT / VITICULTURA

R+D+i
Viticultura de precisió inclou
Estudis de carrega
Estudis de reg
Fisiologia de la planta
Homogeneïtzació qualitat del producte final
Maneig del sòl
Sistemes de formació
Test de noves tecnologies
Us de SIG per seguiment i avaluació del terroir
A mig termini, a nivell global (per DO / Catalunya)
Estudis climàtics
Estudis d’estat nutritiu de les vinyes
Estudis de fertilitats de sòls
Varietats tradicionals. Estudi del comportament agronòmic i dels itineraris
vitícoles adequats per tal d’aconseguir el millor raïm possible
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ENOLOGIA

Celler de Microvinificacions
Microvinificacions. Determinació en planta pilot de l’impacte en el vi de les
variacions en la viticultura i en les pràctiques enològiques.
Vinificacions entre 30 i 50 litres en condicions que permeten obtenir un producte
acabat equiparable a l’obtingut en condicions de celler:
‐Protocol de vinificació optimitzat. Control sobre els punts crítics
‐Maquinària que permet processar volums reduïts de raïm en condicions
industrials .
‐Control estricte de la temperatura de fermentació. Sistema de d’immersió
dels tancs de fermentació en bany d’aigua a la temperatura desitjada.
Obtenim vins aptes per ser analitzats en el laboratori però també per ser valorats
mitjançant anàlisis sensorial.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ENOLOGIA

Serveis
Test de noves tecnologies de vinificació i nous productes enològics tenint en
compte la especificitat de cadascuna de les zones.
Test dels additius desenvolupats per les empreses que ofereixen productes
específics a l’enòleg per tal millorar els seus vins i facilitar els processos.
Test de noves tecnologies de vinificació que permeten a l’enòleg tenir eines
per treure el millor rendiment del raïm o corregir defectes dels vins.
Validació dels additius i les tecnologies en el context de la viticultura i
l’enologia catalanes.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ENOLOGIA

R+D+i

Estudi de vinificació de varietats tradicionals.
Mantenir i potenciar els treballs portats a terme en varietats tradicionals de les
denominacions d’origen catalanes. Garnatxa Negra, Samsó, Garnatxa Blanca,
Trepat, Xarel∙lo
L’aposta per les varietats tradicionals per aconseguir diferenciar els productes de
cada zona i utilitzar aquesta especificitat com argument comercial, ha d’anar
unida a una aposta clara per l’estudi a fons d’aquestes varietats.
Treballem en la definició dels itineraris vitícoles i enològics que millor s’adaptin a
elles, hem de donar informació sobre les pràctiques enològiques que permetin
l’expressió de la tipicitat i l’obtenció de vins atractius pel consumidor.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ENOLOGIA

R+D+i
Estudi en el most dels precursors de l’aroma del vi.
Determinació de les concentracions de precursors aromàtics en el most i
correlació amb el perfil aromàtic del vi.
Determinació per les varietats tradicionals catalanes dels precursors aromàtics
principals i de la variació de les concentracions en funció de les condicions
vitícoles.
Posta a punt d’un mètode per la predicció de la qualitat aromàtica del vi a
partir de l’anàlisi dels precursors en el most.
Estudi de la composició fenòlica de raïm i vi.
Determinació de la concentració de compostos fenòlics de la família dels
flavan‐3‐ols presents en la pell i llavors.
Determinació dels compostos fenòlics de les famílies del àcid benzoics i
cinàmics, estilbens, flavones, flavan‐3‐ols i antocians.
Determinació del grau de polimerització .
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ENOLOGIA

R+D+i
Projecte: Reducció de l’oxigen dissolt en y la desalcoholització en el vi
mitjançant l’ús de membranes hidrofòbiques.
•
•

•
•

Finançat en la convocatòria INNPACTO 2009 del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
L’objectiu és desenvolupar un equip que permeti la disminució de l’oxigen
dissolt del vi i la reducció del grau alcohòlic a escala industrial a partir de la
tecnologia de membrana hidrofòbica desenvolupada per l’empresa INOXPA
SA.
Es porta a terme la validació de l’equip y de les condicions de treball reals
mitjançant test realitzats en l’empresa FREIXENET SA.
La introducció de l’equip en el procés industrial de FREIXENET permet realitzar
proves a gran escala.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI ENOLÒGIC
Caracterització analítica de most i vi:
• Grau alcohòlic
• ATT
• pH
• Sulfuròs lliure i total
• Estabilitat tartàrica/proteïca
• Precursors d’aromes

• Acidesa volàtil
• Sucres
• Color
• Àcids orgànics
• IPT

Estudi analític de possibles reclamacions de client.

Procés de acreditació ISO 17025
Anàlisi de materials auxiliars en el
procés d’embotellar
Escumabilitat de vins base cava i
cava
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI ENOLÒGIC

Serveis
Rutines d’anàlisis de most, vi i cava
Una part del laboratori i el seu equipament està dedicat a
anàlisis bàsics del vi, aquests anàlisis es realitzen
mitjançant mètodes oficials, prestant especial atenció en
la qualitat dels resultats.
Estem calibrant un FT‐IR que ens permetrà analitzar múltiples
paràmetres del vi en molt poc temps, els esforços estan
dirigits en obtenir un calibrat excel∙lent i a conèixer la
incertesa de la tècnica.
Servei d’anàlisi als cellers
El gran equipament i la infraestructura de VITEC ens permet
oferir servei d’anàlisi de most i vi als cellers, donant els
resultats amb un màxim de 48 hores.
Acreditació ISO 17025
Estem en procés d’acreditació de ISO 17025 de varis
paràmetres enològics en most i vi.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI ENOLÒGIC

Capacitat Analítica
Anàlisis instrumental
Busquem aplicacions analítiques que no estan oferint altres agents del sector, d’aquesta manera
hem fet una aposta per a la caracterització de la qualitat dels mostos mitjançant l’anàlisi de:

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Àcids orgànics i sucres en most i vi;
Aminoàcids en mostos com a precursors d’aromes;
Perfils aromàtics de vins;
Terpens, terpens glicosidats, norisoprenoids en most i vi;
Compostos fenòlics en most i vi;
Clorofenols i cloroanisols en vi i suro.

Comptem amb un HLPC equipat amb detectors DAD i IR; UHPLC amb detector DAD i FLD; GC‐MS
equipat amb un sistema d’extracció (SBSE) i olfactòmetre i un GC‐FID- ECD.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI ENOLÒGIC

Capacitat Analítica
Laboratori de tancaments
Hem apostat per l’estudi dels tancaments de les ampolles.
Disposem d’un sistema (MOCON OXTRAN) per a la mesura
de l'oxigen que difon a través dels tancaments. Amb
l’objectiu de recomanar un tipus de tancament per a cada
tipus de vi.
Disposem també d’un mesurador de perfils interiors de colls
d’ampolles i d’un mesurador de forces d’extracció dels taps
per controlar la bondat del tapat, mesurador del CO2 en el
coll de l’ampolla i un mesurador d’ O2 dissolt.
Microscòpica
Un microscopi i una lupa, dotats ambdós de sistema de captura
d’imatges ens permeten identificar precipitats, realitzar
comptatges de microorganismes viables i estudiar
reclamacions dels clients a les bodegues.
Microbiologia
Disposem d’equipament bàsic per l’aïllament de colònies en placa,
d’aquesta manera podem controlar la qualitat de
l'embotellar i fer seguiment de fermentacions.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI DE TANCAMENTS

R+D+i
Adequació del diferents tancaments a cada tipus de vi.
VITEC ha portat a terme una aposta important per l’estudi dels tancaments.
L’adquisició del sistema (MOCON OXTRAN) ens permet mesurar l'oxigen que difon a
través de tap. Aquest paràmetre juntament amb les necessitats d’oxigenació de
cada vi ens permeten seleccionar un tap per a cada vi.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / LABORATORI DE TANCAMENTS

Serveis
El laboratori de tancaments permet oferir serveis
a fabricants de taps i empreses vitivinícoles
Servei d’anàlisi de permeabilitat dels diferents
tancaments a l’oxigen.
 Servei d’anàlisis d’estanqueïtat al CO2 dels
diferents tancaments.
Servei de control de qualitat bàsica de taps i
colls d’ampolla.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ANÀLISI SENSORIAL

R+D+i
Desenvolupament
del
protocol
per
l’acreditació de panells de tast de vins.
A partir de la normativa relacionada amb
l’acreditació de panells destinats a l'avaluació
sensorial de productes alimentaris, i de les
experiències prèvies, VITEC desenvolupa una
metòdica concreta aplicable a panells de tast de
vins
Acreditació del panell de tast intern de VITEC segons la norma 17025
Aplicació del protocol desenvolupat per tal de generar un panell acreditat que
L’entrenament en detecció i quantificació dels atributs sensorials capacita al
conjunt de tastadors per avaluar les característiques organolèptiques d’un vi.
El plantejament experimental dels assajos en viticultura i enologia realitzats a
VITEC, contempla la microvinificació i tast, en aquest sentit disposar d’aquesta eina
objectiva de tast és indispensable per obtenir resultats sòlids, repetitius i
reproduïbles.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ANÀLISI SENSORIAL

R+D+i
Acreditació del panell de tast intern de VITEC segons la norma 17025
Aplicació del protocol desenvolupat per tal de generar un panell acreditat que
L’entrenament en detecció i quantificació dels atributs sensorials capacita al conjunt
de tastadors per avaluar les característiques organolèptiques d’un vi.
El plantejament experimental dels assajos en viticultura i enologia realitzats a VITEC,
contempla la microvinificació i tast, en aquest sentit disposar d’aquesta eina
objectiva de tast és indispensable per obtenir resultats sòlids, repetitius i
reproduïbles.
Tipificació dels vins de varietats tradicionals mitjançant anàlisi sensorial

El panell homologat de tast permet identificar i seleccionar descriptors per establir
un perfil sensorial segons s’estableix en la norma ISO 11035.
Establir el perfil sensorial de les varietats tradicionals permet establir‐ne la tipicitat,
conèixer millor les virtuts i poder potenciar‐les, de la mateixa manera que permet
conèixer els defectes per poder minimitzar‐los.
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LÍNIES D’ACTIVITAT / ANÀLISI SENSORIAL

Serveis
Formació en tast dirigida a panells de tast d’empreses, denominacions d’origen i
professionals del sector.
Formació específica destinada a cobrir necessitats no cobertes actualment.
Formació en reconeixement de defectes, estandardització de panells de tast,
avaluació
Servei d’anàlisis sensorial dels vins.
Avaluació de les característiques organolèptiques del vi mitjançant panell de tast
entrenat i acreditat segons ISO 17025
Servei d'interès per elaboradors i distribuïdors així com a la industria auxiliar i de
serveis relacionada amb el sector vitivinícola.
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PARC TECNOLÒGIC DEL VI ‐ VITEC

ACTIVITAT 2010
S’han realitzat 332 microvinificacions per diferents projectes i assajos
d’empreses i denominacions d’origen.
Al 2010 s’han facturat 580.000€ en projectes de R+D+i i contractes amb
cellers i viticultors

Actualment VITEC disposa d’una plantilla de 11 treballadors i es finança
a partir dels ingressos de la seva activitat de investigació. La previsió a
2012 és facturar 1.000.000€ i arribar als 15 treballadors.
La plantilla de R+D+i actual de VITEC està formada per 1 Doctor i 10
Titulats Superiors, tots ells finalitzant diferents masters oficials amb
realització de tesis doctorals aquest mateix any i vinculades a les línies
d’activitat de VITEC .

Pàg 51

