REGLAMENT ADHESIÓ

Campanya “Productes de la Terra del Garraf, tenim bon gust”

Filosofia:

.

La finalitat última de la campanya és fer visibles els
productes de la Terra Garraf (1) i de les comarques de
l’Alt i el Baix Penedès que es venen en els mercats i
establiments de la nostra comarca.
La campanya pretén donar suport al manteniment d’una
activitat econòmica que contribueix a la configuració del
paisatge, la cultura i la identitat local, valors aquests que
milloren la imatge global del Garraf com a destí turístic o
lloc per viure-hi i que, per tant, beneficiaran a la població
en general.
Els productors i/o elaboradors de la comarca que
s’adhereixen a la campanya, rebran un distintiu
d’adhesió per tal de posar en valor el seu producte i que
el consumidor potencial els pugui diferenciar, això es
farà mitjançant unes etiquetes exclusives on es podrà
posar els preus i la procedència del producte.
Requisits bàsics per l’adhesió
Poden adherir-se a la campanya “Productes de la Terra
Garraf, tenim bon gust” totes les persones físiques i
jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin
interès en formar-ne part i que compleixin els següents
requisits:
1.- En el cas de productors i/o minoristes
Que tinguin l’Acreditació de la venda de proximitat de
productes agroalimentaris i/o siguin productors adherits

(1)

a la Xarxa de Productes de la terra del Garraf, o siguin
parades o establiments que venguin fruita i verdura de
les comarques citades
2.- En el cas d’elaboradors, del sector del pa, cerveses i
formatges:
Que tinguin algun d’aquests tipus d’acreditació: Carnet
d’artesà alimentari, diploma de mestre artesà, regentin
un empresa d’artesania alimentària, (segons Decret
285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària), o si
disposa d’alguna altra acreditació dins del seu sector
equivalent.
3.- En el cas de productors i elaboradors
Que produeixen i elaborin una matèria primera al Massís
del Garraf, a partir de la qual, elaborin el seu producte
final
L’adhesió:
-

Sol·licitar a NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament, la seva adhesió, mitjançant el
formulari previst al web www.nodegarraf.cat.

-

La parada o establiment que presenti la seva
candidatura, haurà d’acreditar el compliment dels
requisits i obligacions de la campanya d’adhesió.

-

La seva sol·licitud hagi estat formalment acceptada
per part de NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament, d’acord amb el següent
reglament d’adhesió.

Productes de la Terra Garraf que incloem en aquesta campanya:
- Produïts al Garraf, Alt i Baix Penedès
- Elaborats al Garraf dels sectors del: pa, formatges i cerveses
- Produïts i elaborats al Massís del Garraf sigui de qualsevol dels sectors existents a la Xarxa.
En qualsevol dels tres casos s’han de produir i/o transformar de forma artesanal i garantir la qualitat del procés de transformació i del producte final.

Cost d’adhesió
-

-

-

Els costos de producció del distintiu i dels cartells
dels preus i procedència, seran a càrrec de NODE
Garraf, Agència de Desenvolupament (un distintiu
per empresa i tantes etiquetes de preus com a
productes diferents hi hagin en l’establiment fins a
una màxim de 15).
Els costos de les campanyes de difusió i promoció
que s’impulsin des de NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament a iniciativa pròpia també seran
assumits per aquests ens.

que són objecte de venda de proximitat, s’hauran
d’identificar i separar-los clarament de la resta que
no es podran identificar en cap cas amb aquestes
etiquetes.
-

Autoritzar que NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament, 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 propietat de l’agència.

-

Acreditar anualment davant de NODE Garraf,
Agència de Desenvolupament, a petició d’aquesta,
el compliment de tots els requisits i obligacions
d’adhesió i complir la legislació vigent en qualsevol
àmbit, i especialment els relacionats amb els
objectius de la Xarxa de Productes del Mar i la
Terra del Garraf.

NODE Garraf, Agència de Desenvolupament no
cobraran cap taxa o quota en concepte de gestió i
control dels requisits i obligacions d’adhesió.

Renovacions d’adhesió
-

Les renovacions seran anuals.

Gestió i control dels requisits i obligacions

-

NODE Garraf, Agència de Desenvolupament, 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.

El distintiu té voluntat d’esdevenir un segell de qualitat
que permeti al consumidor final distingir als
establiments adherits a la campanya i els productes
que es venen. Per aquest motiu es fa necessari un
sistema de gestió i control que asseguri el compliment
dels requisits obligacions que fan mereixedors als
establiments de tal distinció. Així doncs:

Drets dels adherits
- Ser acreditats per NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament, amb el DISTINTIU D’ADHESIÓ
de la Xarxa de Productes de la Terra del Garraf i LES
ETIQUETES/CARTELLS DE PREUS amb l’objectiu
que el consumidor final pugui reconèixer els
productes en venda.

-

-

Beneficiar-se de la DIFUSIÓ I PROMOCIÓ que des
de NODE Garraf, Agència de Desenvolupament, es
fa de la Xarxa de Productes de la Terra del Garraf, en
totes aquelles accions que es creguin oportunes.

.
Obligacions dels adherits
-

Comprometre's amb les finalitats de la campanya.

-

Utilitzar el DISTINTIU D’ADHESIÓ i LES
ETIQUETES/CARTELLS DE PREUS, atorgat per
NODE Garraf, Agència de Desenvolupament durant
la un any des que han estat atorgats.

-

-

LES ETIQUETES/CARTELLS DE PREUS, s’hauran de
posar en lloc visible pel consumidor, i si es
comercialitzen altres productes juntament amb els

NODE Garraf, Agència de Desenvolupament, o la
institució, entitat o empresa a qui delegui, podrà
dur a terme un control i supervisió del compliment
dels requisits i obligacions 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 en períodes
més curts.

Causes per ser donat de baixa
-

Per voluntat de l’interessat, que ha de comunicar la
seva decisió a NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament.

-

No complir els requisits i obligacions d’adhesió..

-

Fer un ús fraudulent del Distintiu d’adhesió o
etiquetes de preus.

-

Causar un dany o perjudici a la campanya
“Productes de la Terra Garraf, tenim bon gust” o
algun dels establiments adherits, o als membres de
la Xarxa de Productes de la Terra.
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