FULL D’ADHESIÓ A LA INICIATIVA
‘CÀTering amb el bo i millor de la nostra terra’
Dades de l’empresa:
Nom de l’empresa:
Adreça postal:
Població:
Codi postal:
Comarca:
Persona de contacte:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Web de l’empresa:
Breu descripció – presentació dels principals menús que ofereix l’empresa amb
productes locals (si cal es pot afegir un full annex):

Adjuntar mínim una imatge (logo i/o una fotografia) de l’empresa, en format digital, que
acompanyarà la fitxa de cada empresa en les accions de difusió de la iniciativa.
En/na (nom i cognoms) ..................................................................................................................
assumeix com a (càrrec) ............................................... de l’empresa que s’apunta en aquest
document, la veracitat de la informació anotada, que l’empresa sol·licita adherir-se a la iniciativa
‘Càtering amb el bo i millor de la nostra terra’, assumint els compromisos següents:
-

Que l’empresa oferirà com a mínim 5 varietats de menús elaborats cadascun d’aquests en
un 60% amb productes catalans, preferentment productes locals. Aquests menús, en cas
d’anar acompanyats de vins i/o caves, aquests seran íntegrament amb denominació
d’origen catalanes.

-

Que l’empresa s’ocuparà que els contractants del servei del càtering amb productes locals
disposin de la informació del nom i procedència dels productes catalans de proximitat
utilitzats en cada cas

-

I que en els serveis que es compleixin els requisits anteriors, l’empresa farà constar en un
espai d’abast dels comensals el nom i procedència, i distintiu d’origen i qualitat si és el cas,
dels productes catalans de proximitat utilitzats en cada cas, així com que aquell servei
s’emmarca dins la iniciativa ‘CÀTering amb el bo i millor de la nostra terra’

El/la sotasignant, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades, autoritza a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya la
difusió i publicació de les dades que s’apunten en aquest document, així com el material gràfic
cedit, per a totes aquelles accions i comunicacions que des d’aquest organisme es portin a
terme en el marc de la iniciativa ‘CÀTering amb el bo i millor de la nostra terra’.
Signatura i data:

C/ Provença, 339
08037 Barcelona
Tel. 93 551 54 57
Fax 93 551 54 64

