SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE RESTAURANTS I SIMILARS
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.

Sol·licitud
Jo, el Sr/a.............................................................................................................................., en qualitat de representant
legal,
amb
NIF.........................................,
telèfon
personal............................................,
e-mail
personal..........................................................., poso de manifest que l’empresa que represento, i les dades de la qual
menciono a continuació, vol adherir-se a la campanya “Aquí servim productes de la terra Maresme”:
Taula 1. Dades de l'establiment que s'adhereix
NOM COMERCIAL
RAÓ SOCIAL

CIF

ADREÇA
MUNICIPI

CP

TELÈFON

FAX

CORREU-E

WEB

BREU DESCRIPCIÓ

Compromís
1.
2.

Actuar d’acord a la filosofia de la campanya “Aquí servim productes de la terra del Maresme”.
Complir amb els requisits i les obligacions del Reglament d’Adhesió disponible a
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra

Autorització
Autoritzo al Consell Comarcal del Maresme, o a l’empresa o entitat a qui aquesta formalment designi, per:
1.

A fer un ús responsable de les dades de contacte de la nostra empresa, així com de la marca i logotip (en
aplicació gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport), amb la finalitat de divulgar o donar publicitat a tercers
sobre
l’existència
d’aquesta
adhesió.
Per
exemple,
mitjançant
la
pàgina
web
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra.

2.

A fer difusió de les dades de l’empresa i les de caràcter personal del seu representant entre els membres de
la Xarxa de Productes de la Terra del Maresme i entre els establiments adherits a la campanya “Aquí servim
productes de la terra Maresme”.

3.

A col·laborar i facilitar al Consell Comarcal del Maresme, o la institució, entitat o empresa a qui delegui, les
tasques de control i supervisió del compliment dels requisits i obligacions del Reglament d’Adhesió .

Signatura
I perquè així consti als efectes d’adherir-se a la campanya “Aquí servim productes de la terra Maresme”, signo aquest
document a......................................................................, en data..........................................
Segell de l’establiment que s’adhereix

Enviament
Cal enviar aquest document a:
Sandra Marín
Àrea de Promoció Econòmica
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Pl. Miquel Biada, 1
08301 Mataró

Més informació
www.ccmaresme.cat/productesdelaterra
productesdelaterra@ccmaresme.cat
Tel.: 93 741 16 25
Fax: 93 757 21 12

Signatura del seu representant

