BASES QUE HAN DE REGIR ELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ PER LA
PROMOCIÓ DE VINS CATALANS AMB DO A TRAVÉS DE LA CAMPANYA:
‘AQUÍ, VINS CATALANS’

1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions que han de complir els
establiments de restauració que voluntàriament decideixin acollir-se a la campanya de
promoció de vins catalans amb DO: ‘Aquí, vins catalans’.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit d’aplicació és el que correspon als grups d’acció local Leader següents:
-

Associació Leader de Ponent
Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord- Oriental de
Catalunya
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

Per més informació dels territoris
http://desenvolupamentrural.cat/gals).
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3. FINALITAT
La finalitat d’aquesta acció és augmentar la presència de vins catalans amb DO a les
cartes dels restaurants de Catalunya. Per això, es reconeixeran i promocionaran
aquells establiments de restauració que tenen en la seva carta de vins un alt
percentatge de vins catalans amb DO.

4. CRITERIS DE RECONEIXEMENT
Els establiments que estiguin dins de territori Leader català i que vulguin acollir-se a la
campanya de promoció hauran d’acreditar que disposen a la seva carta de vins d’un
mínim del 60% de vins de DO catalanes.

Els requisits per a sol·licitar el reconeixement i per adherir-se a la campanya són:
-

Disposar a l’establiment de la carta de vins amb el percentatge requerit.
Estar ubicats en territori Leader català. Per més informació consultar el web
http://desenvolupamentrural.cat/gals
Utilitzar el material promocional de la campanya ‘Aquí, vins catalans’.
Notificar qualsevol variació de la carta de vins que pugui significar una variació
respecte de les condicions establertes.
Notificar al grup d’acció local qualsevol variació de les dades de promoció de
l’establiment: nom comercial, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic i web.

5. TRAMITACIÓ
Els establiments sota la categoria restaurant que vulguin adherir-se a la campanya
hauran d’omplir la sol·licitud que es troba disponible al web de cada Grup d’Acció
Local o Gustum.
També hauran de facilitar al corresponent Grup d’Acció Local una còpia de la carta de
vins per acreditar que es compleixen els requisits. Això ho podran fer adreçant-se a la
seu del grup o enviant-la per correu electrònic.
Una vegada comprovats els requisits se’ls lliuraran els adhesius corresponents.
Per més informació dels webs i correus electrònics consultar l’Annex.

6. AVANTATGES DELS SOL·LICITANTS
Gustum planteja aquesta campanya perquè els restaurants que s’hi acullin puguin
disposar d’un distintiu que els permeti tenir un valor afegit i diferencial respecte la resta
d’establiments.
Els avantatges dels sol·licitants són els següents:
 Concessió d’un element promocional que els acreditarà que utilitzen a la seva
carta de vins un alt percentatge de vins catalans amb DO. Disposaran d’un
adhesiu per col·locar a la porta de l’establiment i varis adhesius més petits per
enganxar a les diferents cartes de vins de les quals disposen.
 Seran prioritaris quan des de Gustum s’hagi d’escollir restaurants per participar
en alguna acció.
 Podran establir col·laboracions amb altres pàgines web d’entitats i institucions de
promoció econòmica i turística. En tot cas, es notificarà per correu electrònic els
llocs web on s’inclourà la referència i la informació de l’establiment.

 El projecte Gustum i els Grups d’Acció Local participants podran establir altres
canals de promoció i difusió dels establiments que sol·licitin el reconeixement,
conjuntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.
 Els establiments participants també tindran prioritat en totes les campanyes de
comunicació i promoció que es realitzin en el marc del projecte de cooperació
Gustum i a les derivades dels Grups d’Acció Local Leader que impulsen la
campanya.

7. CONTROL
Si un Grup d’Acció Local rep informació que algun restaurant no està complint els
requisits establerts per aquesta base, els seus tècnics faran la comprovació pertinent.
En el cas de no complir-los se’ls retirarà les credencials i la resta d’avantatges.
Anualment es farà una revisió de la documentació lliurada per tal de comprovar que es
continuïn complint els requisits d’adhesió a la campanya.

ANNEX
Contactes dels Grups d’Acció Local de Catalunya i GUSTUM
Grup d'Acció Local

WEB
http://www.leaderponent.cat/

Mail

http://www.ripollesgesbisaura.org/

leader@ripollesgesbisaura.org

Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central
Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona NordOriental de Catalunya

http://www.catcentral.cat/

infoanna@catcentral.cat

http://adrinoc.cat/

svidal@adrinoc.cat

Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

https://leaderalturgellcerdanya.wordpress.com/ mfuste@cauc.cat

Consorci Grup d'Acció Local
Noguera-Segrià Nord

http://www.ccnoguera.cat/leader/

leader@noguerasegrianord.cat

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives
Socioeconòmiques

http://www.cisriberaebre-terraalta.org/

info@cisriberaebre-terraalta.org

Consorci Leader de
Desenvolupament Rural del Camp

http://www.leaderdelcamp.cat/

csantiveri@leaderdelcamp.cat

Consorci Leader Pirineu Occidental

http://www.leaderpirineuoccidental.cat/

tecnic6@leaderpirineuoccidental.cat

Consorci per al Desenvolupament
del Baix Ebre i Montsià

http://www.leader.cat/

leader@leader.cat

Associació Leader de Ponent
Associació per la gestió del
Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura

asecanell@leaderponent.cat

Consorci per al desenvolupament de http://lcc.cat/
la Catalunya Central

segarra@lcc.cat

GUSTUM

info@gustum.org

http://gustum.org/

