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AJUT PER LES MESURES D’INFORMACIÓ I 
PROMOCIÓ DE PRODUCTES VINÍCOLES EN ELS 

MERCATS DE TERCERS PAÏSOS – 
 CAMPANYA 2016/2017 

  

La direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del  Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), convoca cada any, els 

ajuts destinats a la promoció en mercats de tercers  països de productes vinícoles  i  

posteriorment aprova les corresponents bases reguladores i publica en el Diari Oficial de la 

Generalitat (DOGC). 

  

L’esforç de les empreses i associacions del sector vitivinícola per internacionalitzar el seu 

producte juntament amb el suport d’aquesta línia d’ajut, ha donat com a resultat un fort 

increment de les exportacions del sector vitivinícola català en els mercats de tercers països. 

  

El finançament dels ajuts a les accions va a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia 

(FEAGA), i l'import per a cadascuna d’elles i dels programes seleccionats no podrà superar 

el 50 per cent de les despeses subvencionables. 

  

Les accions subvencionables en aquesta línia d’ajut  són: 

• relacions públiques i mesures de promoció i publicitat que destaquin els avantatges 

dels productes comunitaris en termes de qualitat, seguretat alimentària i respecte al 

medi ambient; 

• participació en esdeveniments, fires i exposicions de rellevància internacional; 

• campanyes de informació, en particular sobre els sistemes comunitaris de 

denominació d’origen, indicacions geogràfiques i producció ecològiques; i 

• estudis de mercat, ja sigui per a nous mercats o per a avaluar els resultats de les 

mesures pròpies de la subvenció. 

  

 

 



 

 

 

Els sol·licitants d’aquestes ajudes poden ser: 

• empreses vinícoles, 

• organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals, 

• associacions i Consorcis d’exportadors participats exclusivament per empreses del 

sector vitivinícola, 

• entitats associatives sense ànim de lucre participades per empreses vitivinícoles i 

que tinguin entre els seus objectius la promoció exterior dels vins i caves catalans, o 

• organismes públics amb competència legalment establerta per a desenvolupar 

actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països. 

 

NOVETAT: Aquest any la presentació de les sol·licit uds serà telemàtica així doncs 

totes les empreses que vulguin presentar sol·licitu d haurien de tenir certificat digital.  

 

Termini de presentació de sol·licituds: 15/02/2016 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 
www.paresiaubia.com 

 
 
 

 


