Sol·licitud d’autorització d’ús de la marca i logotip
TERRES DE L’EBRE RESERVA DE LA BIOSFERA
Registre d’entrada:

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Cognoms

Expedient:
Nom

Data naixement

DNI

En representació de

CIF

Domicili (carrer/plaça/número)

CP

Localitat

Província

Telèfon

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ
Domicili (carrer/plaça/número)
Localitat

CP
Província

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

MANIFESTA:
1.- Que PRESENTA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA MARCA I LOGOTIP TERRES DE L’EBRE
RESERVA DE LA BIOSFERA per als recursos, productes, béns o serveis següents:
-....
-....
-...
2.- Que mitjançant aquesta sol·licitud autoritza al Comitè Avaluador de la marca o a qui delegui l’òrgan
competent l’accés complert als documents, dades, instal·lacions i persones relacionades amb el recurs,
producte, bé o servei objecte de l’autorització, i es compromet a informar de tots els fets que es
considerin rellevants per l’avaluació de la conformitat dels mateixos, facilitant en tot moment la seva
tasca.
3.- Que està d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, pel
qual les vostres dades seran incorporades al fitxer del COPATE i seran tractades amb l’única finalitat
establerta en el Reglament i annexes corresponent. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita adreçada al COPATE, ens
gestor de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre.
ADJUNTA:
□

Fotocòpia del DNI o passaport vigents del sotasignant.

□

En cas de persona jurídica: Document acreditatiu de la representació legal

□

Memòria explicativa en què es detallaran les característiques dels recursos locals, productes,
béns o serveis que aspiren a la utilització de la marca i logotip. S’hi inclourà tota la informació
justificativa del compliment dels requisits i compromisos establerts en aquest Reglament, als
seus annexos de condicions aplicable al producte, bé o servei per al qual es desitja obtenir
l’autorització, així com qualssevol altres certificacions que puguin aportar‐ne informació
addicional. En el cas d'aquells recursos locals, productes, béns o serveis que ostentin la
qualificació de Denominació d'Origen, Indicació Geogràfica Protegida, Especialitat Tradicional
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Garantida, Producte Ecològic o certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, hauran
d’acreditar‐ho adequadament.
□

Fotocòpia de l’escriptura de constitució o document que n’acrediti la personalitat.

□

Fotocòpia del NIF o CIF.

□

Certificació d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la seguretat social. La persona
sol·licitant podrà substituir aquesta certificació per una declaració responsable, en els termes i
amb els requisits i contingut previstos en l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Sens perjudici dels
efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la declaració
responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública
competent per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

□

Declaració responsable que compleix la normativa sectorial que li correspon, la qual no preveu
cap incompatibilitat per accedir a l’obtenció de l’ús de la marca.

□

Declaració responsable que reflecteixi la producció anual estimativa del recurs local, producte,
bé o servei que farà ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.

□

Si és el cas, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o
servei per a la que se sol·licita autorització d’ús de la marca Terres de l’Ebre Reserva de la
Biosfera.

Signatura del sol·licitant

______________________, ____ de ______________de 2015
A LA SECRETARIA DEL COMITÈ AVALUADOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
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