
    

 
 SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DE USO DA MARCA DE GARANTÍA 
“PRODUTO DO EUME” 
 
 
 

1. DATOS DO SOLICITANTE: 
 
Nome e Apelidos: 
DNI: 
En representación do CIF:  
Teléfono: 
 
 
 

2. DATOS DA EMPRESA: 
 

Razón social: 
Domicilio: 
Localidade, CP e Provincia: 
Teléfono. Correo-electrónico: 
Web: 
 
 
 
As Pontes, a           de               de 
 
 
Asinado: 
 

 

3. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
Os operadores solicitantes dunha autorización para o uso da Marca de Garantía 
deberán achegar xunto coa solicitude copias debidamente acreditadas da seguinte 
documentación, sempre que proceda: 
 
— N.I.F/C.I.F 
— D.N.I do representante legal 
--- Acreditación da representación 
— Acreditación de estar o corrente nas obrigas tributarias e sociais. 
— CEA 
— Licenza de apertura. 
— Rexistro xeral sanitario. APPCC ou Guía de boas prácticas hixiénicas, segundo  
proceda. 
— Rexistro da marca ou marcas comerciais aos que se aplicará a Marca de Garantía.  
— Escritura de constitución  
--- Contas anuais 



    

--- Certificación de la Oficina Española de patentes y Marcas (Acreditación de ter 
rexistrada/s marca/s coas que se comercializan os produtos para os que se solicita a 
licenza de uso da marca de garantía Produto do Eume). 
 
 
 
Así mesmo achegarase unha memoria na que describirán os seguintes puntos: 
 
— Tipo de empresa. 
— Relación de produtos que elaboran. Descrición dos procesos e sistema de control. 
— Ingredientes de cada un dos produtos que elaboran. 
— Marcas comerciais baixo as que comercializan ditos produtos. Relación de produtos 
aos que se pretende aplicar a Marca de Garantía. 
— Tipos de envases e peso nos que se comercializarán os produto suxeitos a Marca 
de Garantía. 
— Modo de utilización da marca: localización nas etiquetas, envases, carteis, vídeos, 
ou calquera outro medio de presentación, fomento, promoción ou publicidade do 
produto o que se lle pretende aplicar a marca. 
 
 
 

4. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN  
 

DECLARO: 

 

Coñecer o Regulamento de uso da Marca de Garantía “Produto od Eume” e  da 

especificación técnica da aplicación para o produto que solicito.  

A veracidade dos datos aportados.  
 
O compromiso do cumprimento das obrigacións establecidas no Regulamento de uso 
da Marca de Garantía “Produto do Eume”, e na especificación técnica de aplicación e 
na autorización de uso da marca de garantía no caso de que me fora concedida.  
 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE: 

A Asociación EuroEume e a entidade solicitante comprometense a protexer a 

confidencialidade da información obtida no transcurso das actividades de concesión da 

licenza de uso da marca de garantía Produto do Eume a todos os niveis da 

organización. A información correspondente a un produto ou á empresa solicitante da 

licenza de uso non se revelará a un terceiro sen o consentimento escrito de dita 

empresa solicitante. Cando a lei requira que algunha información sexa divulgada a un 

terceiro, se lle comunicará á empresa solicitante a información subministrada. 

 


