ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
Contractació menor de la Caracterització i tipificació varietal amb el panell de tast de Catalunya
de les diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l’Empordà, transferència de
coneixement de les noves tècniques d’anàlisi sensorial del panell de tast de Catalunya al panell
de tast de la DO Empordà. Inclosa en el desenvolupament de l'operació PR15-019631
"Recuperació, potenciació i valorització de les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de
l'Empordà", en el marc del PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”, que compta amb el
cofinançament, en un 50% de la despesa elegible, pel Fons Europeu Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Referència 2021/001

Atesa la necessitat que té el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà de dur a
terme l'operació PR15-019631 "Recuperació, potenciació i valorització de les varietats
tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà", en el marc del PECT “Girona, sistema alimentari
sostenible”, que compta amb el cofinançament, en un 50% de la despesa elegible, pel Fons
Europeu Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. amb un ajut total de 124.863,75euros.
Atès que per a fer-ho possible, entre altres d'actuacions, cal una caracterització i tipificació a
nivell sensorial de l’expressió de vins mono varietals a l’Empordà de les varietats de lledoner
(garnatxa) i caranyana (carinyena), en concret 6 varietats de raïm: garnatxa blanca, garnatxa roja,
garnatxa negra, carinyena blanca, carinyena roja i carinyena negra i que el panell de tast de vins
de Catalunya en aquest cas pot ser una eina molt valuosa i la informació pot ser útil de cara a
establir un criteri de tipificació de vins monovarietals i que, a més, cal un curs de formació i
transferència de coneixement destinat al panell de la DO Empordà per part del panell de
Catalunya amb la finalitat d’estandarditzar metodologies i aprofundir en les tècniques d’anàlisis
organolèptiques actualment acceptades per ENAC fruit de l’experiència obtinguda.
Atès l'acord de data de 24 de novembre de 2021 d'iniciar la contractació dels serveis per a proveir
aquesta eina.
RESOLC
1.- Contractar la Caracterització i tipificació varietal amb el panell de tast de Catalunya de les
diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l’Empordà, transferència de coneixement de les
noves tècniques d’anàlisi sensorial del panell de tast de Catalunya al panell de tast de la DO
Empordà, que forma part de l’actuació “Caracterització i tipificació varietal, transferència de
coneixement, creació segell i protocol” a l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), NIF
Q0840003H per un import de disset mil cinc-cents quaranta-cinc euros (17.545€) IVA inclòs, que
es desglossa en catorze mil cinc-cents euros (14.500€) de pressupost net i tres mil quaranta-cinc
euros (3.045€) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21% i per una durada d’1 any.
2.- Disposar la despesa per un import de disset mil cinc-cents quaranta-cinc (17.545€), IVA inclòs,
amb càrrec a la partida del pressupost per a 2021 del Consell Regulador 607.5 “Consultoria de
serveis – PECT”.

3.- Notificar l'adjudicació a l'Institut Català de la Vinya i el Vi.
4.- Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci al web del Consell Regulador
5.- Establir que la contractació es formalitzarà mitjançant la signatura de contracte.
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Xavier Albertí i Oriol
President del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà
A Figueres, en el dia de la signatura electrònica

