REGLAMENT D’ADHESIÓ
Campanya “Aquí servim productes de la terra Maresme”
Filosofia
La finalitat última de la campanya és que el sector de la restauració incorpori als seus plats i begudes els productes
alimentaris locals i de qualitat de la comarca del Maresme.
D’aquesta manera, es pretén posar de relleu una sinergia entre el sectors terciari i primari en la que els restaurants,
escoles, etc. mitjançant la incorporació dels productes locals i de qualitat a les seves cartes o menús donen suport al
manteniment d’una activitat que contribueix a la configuració del paisatge, la cultura i la identitat local, valors aquests
que milloren la imatge global del Maresme com a destí turístic o lloc per viure-hi i que, per tant, estem segurs que
beneficiaran als restaurants i també a la població en general.
Aquells establiments que s’adhereixin a la campanya, incorporant a la seva carta els productes locals i de qualitat, rebran
un diploma i una distintiu d’adhesió, de manera que seran distingits pel consumidor potencial.

L’adhesió
Poden adherir-se a la campanya “AQUÍ SERVIM PRODUCTES DE LA TERRA MARESME” totes les persones físiques i
jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en formar-ne part i que:
Desenvolupin una activitat empresarial que s’orienti o inclogui la gastronomia, com poden ser restaurants,
comerços de menjar precuinat, escoles, etc.
Sol·licitin al Consell Comarcal del Maresme la seva adhesió al mateix, mitjançant el formulari que trobaran
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra.
La seva sol·licitud hagi estat formalment acceptada per part del Consell Comarcal del Maresme, d’acord al
següent reglament d’adhesió,

Drets dels adherits
Ser distingit pel Consell Comarcal del Maresme amb el DIPLOMA D’ADHESIÓ de la Xarxa de productes de la
Terra del Maresme i l’ADHESIU i LOGOTIP “Aquí servim productes de la terra Maresme”, amb l’objectiu que el
consumidor final pugui reconèixer els establiment adherits.
Beneficiar-se de la DIFUSIÓ I PROMOCIÓ que des del Consell Comarcal del Maresme es fa de la Xarxa de
Productes de la Terra del Maresme, en totes aquelles accions que es creguin oportunes, i especialment al web
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra

Cost d’adhesió
L’adhesió a la campanya “ Aquí servim productes de la terra Maresme” és gratuïta.
Els costos de producció del Diploma i distintiu són a càrrec del Consell Comarcal del Maresme,
NOTA: El Consell Comarcal assumeix els costos de producció de fins a un Diploma i fins a dos adhesius per
establiment, anualment.
Els costos de les campanyes de difusió i promoció que s’impulsi des del propi Consell Comarcal a iniciativa
pròpia també seran assumits pel Consell Comarcal del Maresme.

El Consell Comarcal del Maresme no cobrarà cap taxa o quota en concepte de gestió i control dels requisits i
obligacions de l’adhesió.

Requisits bàsics per a l’adhesió
Que ofereixi al llarg de tot l’any 5 “productes de la Xarxa de Productes de la Terra del Maresme” o, com a
mínim, un 25% del total de productes que es mostrin a la carta (un vi es considera producte, i un plat no
elaborat també, com pot ser un postre de maduixes sense acompanyament).
Que ofereixi al llarg de tot l’any 5 “Plats elaborats de la Xarxa de Productes de la Terra del Maresme” o, com a
mínim, un 25% del total de plats que es mostrin o bé a la carta, al menú, recomanacions, suggeriments.
•

Criteris perquè un producte sigui considerat “Producte adherit a la Xarxa de Productes de la Terra del
Maresme”: Que estigui inclòs en el catàleg de productes de la terra i artesania alimentària del
Maresme disponible a www.ccmaresme.cat/productesdelmaresme

•

Criteris perquè un plat sigui considerat “Plat adherit a la Xarxa de productes de la Terra del Maresme”:
Que un 40% dels seus ingredients provinguin de productors inclosos al Catàleg de Productes de la
Terra i Artesania alimentària del Maresme disponible a www.ccmaresme.cat/productesdelmaresme,
incloent obligatòriament l’ingredient principal, el singular o majoritari del plat.

•

Acreditació dels requisits: Caldrà fer arribar al Consell Comarcal del Maresme:
-

En el cas de productes, la referència del productes perquè aquest verifiqui que
efectivament es tracta d’un producte de la Xarxa de Productes de la Terra del
Maresme
En el cas de plats, la fitxa de dades del plat on es detallin els productes utilitzats.
En tots els casos, una còpia de la carta o menú on s’esmentin les referències, tant
de productes com de plats elaborats (així s’acredita la comercialització del plat i el
% de presència a la carta).
En tots els casos, algun/s document/s que acrediti una compra quotidiana de la
referència a un productor adherit a la Xarxa de Productes de la Terra del Maresme.
Aquests documents poden ser factures o albarans amb diferents dates al llarg de
l’any i/o un certificat emès per part del productor(vegeu model)

Obligacions dels adherits
Comprometre’s amb les finalitats de la campanya “Aquí servim productes de la terra Maresme”.
Fer divulgació i difusió de la Xarxa Productes de la Terra Maresme.
Formar al peronal del restaurant (sala i cuina) perquè tingui capacitat d’informar als clients sobre la campanya
“Aquí servim productes de la terra Maresme” i els seus objectius.
Els establiments oberts al públic, hauran d’exposar de forma clara i visible pels clients i visitants el Diploma
d’Adhesió així com l’Adhesiu “Aquí servim productes de la Terra Maresme”.

Els establiments que editin materials de difusió i promoció propis (web, fulletons, anuncis, etc.) hauran
d’incloure de forma clara i visible el Distintiu “Aquí servim productes de la terra Maresme”.
Indicar a la carta els productes provinents de la Xarxa de Productes del Maresme: Caldrà distingir els plats i vins
de forma clara i entenedora pel consumidor final en la corresponent carta ( de plats i vins) i/o menú incloent
gràficament el logotip proporcionat pel Consell Comarcal del Maresme al costat de cadascun dels plats o vins
que compleixi amb els requisits de la campanya.
Utilitzar el Diploma d’adhesió i el Distintiu atorgat pel Consell Comarcal del Maresme només durant la seva
vigència. És a dir, dins l’any en què han estat atorgats.
Consentir que el Consell Comarcal del Maresme, o tercers, facin difusió i promoció dels establiments adherits
a la campanya i les seves dades de contacte pels mitjans que cregui convenients, en especial a través del web
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra
Acreditar anualment davant del Consell Comarcal del Maresme, a petició d’aquest, el compliment de tots els
requisits i obligacions d’adhesió.
Complir la legislació vigent en qualsevol àmbit, directament o no relacionat amb els objectius de ka Xarxa de
productes de la Terra del Maresme.

Gestió i control dels requisits i obligacions
El Diploma, adhesiu i logotip de la campanya té voluntat d’esdevenir un segell de qualitat que permeti al consumidor
final distingir als establiments adherits a la campanya. Per aquest motiu es fa necessari un sistema de gestió i control
que asseguri el compliment dels requisits i obligacions que fan mereixedors als establiments de tal distinció. Així
doncs:
El Consell Comarcal del Maresme, o la institució, entitat o empresa a qui delegui, podrà dur a terme un
control i supervisió del compliment dels requisits i obligaciobs recollits en aquest document.
Les revisions i controls seran d’ofici amb caràcter anual. En cas de sospita o denúncia d’incompliment dels
requisits i obligacions d’adhesió, es podrà iniciar un control per períodes més curts.

La primera adhesió
•

•

Els restaurants que presenti la seva candidatura per primer cop, haurà d’acreditar el compliment dels
requisits i obligacions de la campanya d’adhesió, com a màxim tres mesos després de la sol·licitud
d’adhesió.
Només en el moment en què acrediti el compliment dels requisits i obligacions rebrà el Diploma d’adhesió
i els distintiu i adhesiu “Aquí servim productes de la terra Maresme”

Renovacions d’adhesió
•
•

Les renovacions seran anual, de forma automàtica.
El Consell Comarcal del Maresme, o en qui delegui, es reserva el dret de dur a terme les comprovacions
oportunes de cara a garantir el compliment dels requisits i obligacions aquí expressats.

Causes per a ser donat de baixa
Que ho decideixi l’establiment interessat, que ha de comunicar per escrit de forma fefaent la seva decisió al
Consell Comarcal del Maresme.
Que el Consell Comarcal del Maresme decideixi suprimir la campanya “Aquí servim productes de la terra
Maresme”
No complir els requisits i obligacions d’adhesió.
Fer un ús fraudulent del Diploma o Distintiu d’adhesió.
Causar un dany o perjudici a la campanya “Aquí servim productes de la terra Maresme” o algun dels
establiments adherits, o als membres de la Xarxa de Productes de la Terra.

Més informació
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra
productesdelaterra@ccmaresme.cat
Tel.: 93 741 16 25
Fax: 93 757 21 12
Àrea de Promoció Econòmica
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Pl. Miquel BIada,1
08301 Mataró
Horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 9:00 a 15:00 hores
Dijous de 9:00 a 14:30 i de 16:30 a 19:00 hores.

