
 
 
 
 

Reglament d’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” 
 
 
 
Article 1. De la marca de garantia. 1. La marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” serveix per 
individualitzar, personalitzar i reconèixer el pèsol característic de Sant Andreu de Llavaneres, 
amb l’objectiu de promocionar la seva comercialització i venda. 
2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és el titular de la marca de garantia “Pèsol de 
Llavaneres”. 
 
Article 2. Descripció del producte protegit. 1. El pèsol que es cultiva a Sant Andreu de 
Llavaneres és la varietat anomenada garrofal d’aquest llegum. És un pèsol molt dolç, que 
creix amb un matoll alt a l’estació de primavera. 2. El pèsol protegit per la marca de garantia 
“Pèsol de Llavaneres” és la varietat garrofal d’aquest llegum, cultivada a Sant Andreu de 
Llavaneres, d’acord amb l’apartat primer d’aquest article. 
 
Article 3. De l’etiquetatge i envàs. 1. El producte protegit per la marca de garantia “Pèsol de 
Llavaneres” haurà de complir tot el que disposi la legislació vigent en matèria d’etiquetatge i 
envàs. Així mateix, haurà d’ésser expedit en el mercat amb un logotip registrat per la marca 
de garantia “Pèsol de Llavaneres”. 2. Es crearà una comissió de certificació que s’encarregarà 
del control de l’etiquetatge, amb la finalitat d’evitar que es produeixin imitacions i que en tot 
moment es compleixi la legislació vigent al respecte. 
 
Article 4. De l’autorització d’ús. 1. El titular de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” 
podrà autoritzar l’ús de la marca a qualsevol persona física o jurídica i amb capacitat jurídica, 
que disposi dels mitjans necessaris per portar a terme un ús correcte de la marca. 
 
Article 5. De la Comissió de Seguiment. Composició. 
 
Es crearà una comissió de seguiment que s’encarregarà de vetllar pel Reglament d’ús de 
la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres”. Aquesta Comissió estarà formada per: 
 

a) Un president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
o el/la Regidor/a en qui delegui. 

b) Un/a Regidor/a de cada Grup Municipal. 
 
c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres, o 

persona en qui delegui. 
d) El president de la Cooperativa Agrícola “El Sindicat” de Sant Andreu de 

Llavaneres, o persona en qui delegui. 
e) El secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 

 
Article 6. Elecció dels membres.  
 

1. La forma d’elecció  dels membres de la comissió de seguiment de la 
marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” serà la següent: 

 



a) El president serà l’Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres o el/la Regidor/a en 
qui delegui. 

b) Els/les regidors/es seran nomenats per la Junta de Govern Local prèvia 
designació de cada Grup Municipal. 

 
c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres 

serà el que ocupi el càrrec en aquell moment. 
d) El president de la Cooperativa Agrícola “El Sindicat” de Sant Andreu de 

Llavaneres serà el que ocupi el càrrec en aquell moment. 
e) El Secretari de l’Ajuntament que ocupi el càrrec en aquell moment. 
 

 
Article 7. Del seu funcionament. 1. La comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop 
l’any amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari en qualsevol moment. 
2. La convocatòria la realitzarà el president, d’ofici o a instància de l’interessat de com a 
mínim tres dels membres de la comissió de seguiment, amb dos dies d’antelació com a mínim.  
3. La convocatòria es realitzarà mitjançant una carta emesa per correu certificat, o per 
qualsevol altre mitjà quan la urgència ho justifiqui, que inclourà l’ordre del dia. 
4. Per tal que la comissió de seguiment pugui actuar com a  tal, caldrà que hi estiguin presents 
la majoria dels seus membres. 
5. La comissió de seguiment podrà disposar d’un secretari, designat a proposta del president, 
que podrà assistir a les reunions amb veu però sense vot, i serà l’encarregat d’aixecar acta de 
totes les sessions.  
 
Article 8. De les votacions. Els acords es prendran per majoria simple dels vots emesos. En 
cas d’empat decidirà el vot de qualitat del president. El secretari de l’Ajuntament no tindrà 
dret a vot. 
 
Article 9. De les seves funcions. Les funcions de la comissió de seguiment  seran: 
 

a) Defensar l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” i del seu logotip 
davant de possibles fraus. 

b) Fomentar i controlar la qualitat del pèsol emparat per la marca de garantia “Pèsol 
de Llavaneres”. 

c) Sancionar les infraccions comeses pels productors o per aquells a qui el titular de 
la marca hagi autoritzat l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres”, sens 
perjudici de les sancions que puguin correspondre per infraccions de la legislació 
vigent.  

d) En general, totes aquelles derivades de l’aplicació del present Reglament d’ús. 
 
 
Article 10. De les infraccions. Seran considerades com infraccions de les persones 
autoritzades per l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” les següents: 
 

a) No comunicar a la comissió de seguiment la variació d’alguna dada que afecti el 
producte. 

b) Utilitzar el logotip de la marca en productes no autoritzats per la marca de 
garantia “Pèsol de Llavaneres”. 

c) Incomplir algun dels supòsits indicats en el present Reglament d’ús. 
d) Utilitzar la marca indegudament, de manera que es pugui veure desprestigiada. 



e) En general, qualsevol acte que contradigui el present Reglament d’ús. 
 

2. Les infraccions es qualificaran de menys greus i greus, atenint-se als criteris de posició en 
el mercat de l’infractor, quantia del benefici obtingut, grau d’intencionalitat, reincidència i 
perjudici que es causi al titular de la marca i altres persones autoritzades a l’ús de la mateixa. 
3. La comissió de seguiment qualificarà les infraccions en menys greus i greus, d’acord amb 
l’apartat segon del present article. 
 
Article 11. De les sancions. Atenent a la gravetat de les infraccions comeses per les persones 
autoritzades per l’ús de la marca, s’imposaran les sancions següents: 
 

a) Amonestació escrita per a les infraccions menys greus. 
b) Revocació de l’autorització de l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” 

per a les infraccions greus, sens perjudici de les sancions que puguin correspondre 
per infraccions de la legislació vigent. 

 
Article 12. Del registre. 1. La comissió de seguiment portarà un registre on es relacionaran 
els productors autoritzats per a l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres”. 
 
Article 13. De les mesures de control. 1. Amb la finalitat de garantir la qualitat del pèsol 
protegit per la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres”, la comissió de seguiment podrà: 
 

a) Dirigir instruccions a les persones autoritzades per a l’ús de la marca. 
b) Contractar els serveis d’entitats especialitzades per a la realització d’inspeccions 

periòdiques. Les despeses dels controls les assumiran les persones autoritzades per 
a l’ús de la marca. 

 
Article 14. De les accions derivades del registre de la marca. 1. Les accions derivades del 
registre de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” únicament podran ser exercitades pel 
seu titular. 
 
 
2. El titular de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres” podrà reclamar en interès de les 
persones facultades per utilitzar la marca, la reparació del dany que aquestes hagin sofert 
degut a l’ús no autoritzat de la marca. 
 
Article 15. De la modificació del Reglament d’ús. Qualsevol proposta o modificació que 
afecti al contingut del present Reglament d’ús, serà notificada a les persones autoritzades per 
a l’ús de la marca de garantia “Pèsol de Llavaneres”, que hauran d’acceptar-la i complir-la. 
 
Article 16. En tot allò no previst en el present Reglament d’ús de la marca de garantia “Pèsol 
de Llavaneres”, serà d’aplicació el que disposa la legislació vigent. 
 
 


