
 

PRODUCTES DE PALOU. 
CARTA D’ADHESIÓ I COMPROMÍS 

 

En/na _________________________________________ amb NIF:____________________ com a representant 
de l’empresa ______________________________________________ Telèfon____________________________ 
Correu electrònic______________________________________manifesto que: 

1. Conec les característiques i condicions d’ús de la marca “Productes de Palou”, que són les 
següents: 

Propietari de la marca Ajuntament de Granollers 

Productes inclosos a la 
marca 

Productes alimentaris d'origen animal, verdures, hortalisses i llegums, i altres 
productes hortícoles comestibles preparats per al consum o conservació 

Requisits que han 
d’acomplir els 
productes inclosos a la 
marca 

Produït a Palou o al seu entorn, o elaborat amb matèries primeres de Palou

Etiquetat o identificat d’acord amb els criteris proposats per l’Ajuntament 

Constituït preferent de varietats o races tradicionals 

Elaborat amb tècniques respectuoses amb la salut de les persones i el medi 
ambient 

Contribueix a la preservació i revalorització del paisatge agrícola de Granollers 
Contribueix a la diversificació de l'economia local i a la dignificació de l'ofici de 
pagès 

L’adhesió a la marca no eximeix dels requisits legals aplicables segons el tipus de 
producte o d’activitat. L’Ajuntament de Granollers no es fa responsable 
d’eventuals incompliments d’aquests requisits. 

Usuaris autoritzats a 
utilitzar la marca 

- Qualsevol productor o transformador de, com a mínim, un producte inclosos a 
la marca amb les característiques esmentades. 

- Qualsevol punt de venda que comercialitzi, com a mínim, un producte inclòs a 
la marca amb les característiques esmentades. 

- Qualsevol bar o restaurant que utilitzi o comercialitzi, com a mínim, un 
producte inclòs a la marca amb les característiques esmentades. 

Sistema de verificació Visites periòdiques a punts de producció i de venda 
Durada La durada és indefinida. L’Ajuntament podrà fixar períodes de renovació si ho 

considera oportú. 
Responsabilitats per 
incórrer en un ús 
inadequat de la marca 

Avís al responsable i possibilitat d’expulsió en cas d’incompliments 

Cànon Sense cost 

2. M’adhereixo com a usuari de la marca en tant que:  

 Productor   Comercialitzador  Restaurador 

3. Em comprometo a fer ús de la marca d’acord amb les característiques i condicions d’ús indicades 
més amunt. 

4. Autoritzo a l’Ajuntament de Granollers a fer difusió de les meves dades de contacte 

 

Signat: 
 

 

 

A _____________, el ___________de 20 _ 

 


