
 

 

 

COMPROMISO DE ADHESIÓN A RUTAS AGROALIMENTARIAS DE GALICIA 
 
Os datos dos establecemento que figuran o pé fan explícito o seu interese en participar en Rutas Agroalimentarias de Galicia  como 
establecemento ou entidade adherido comprometéndose a acatar as seguintes normas e ao cumprimento dos requisitos mínimos 
obrigatorios: 
 

1. Cumprir coa normativa vixente reguladora das materias que afectan ó correcto desenvolvemento da súa actividade. 
2. Respectar o Decálogo definido para Rutas Agroalimentarias de Galicia.  
3. Autorizar a verificación dos datos facilitados ó Organismo competente na materia. 
4. Garantir unha oferta de calidade. 
5. Fomentar o interese do turista polos produtos agroalimentarios de calidade, especialmente aqueles que forman parte das 

Rutas Agroalimentarias de Galicia. 
6. Potenciar que os turistas participen doutras actividades que se desenvolvan nas rutas agroalimentarias. 
7. Participar activamente e colaborar con outros participantes das rutas, para determinar en forma consensuada as regras e 

as actividades que se desenvolverán nas mesmas. 
8. Participar da promoción conxunta das rutas. 
9. Facilitar información turística das rutas no seu establecemento. 
10. Facilitar a cesión de material gráfico que lle sexa requirido para fins promocionais. 
11. Vincular a súa actividade co turismo agroalimentario fortalecendo a cultura, a gastronomía e as tradicións do  territorio.     
12. Comprometerse a un desenvolvemento ambiental sostible das rutas. 

 
Importante.  A presente carta de compromiso debe asinarse para producirse a adhesión. Os establecementos que se adhiran 
cumpriran cos requisitos obrigatorios definidos no Decálogo de produto de Rutas Agroalimentarias de Galicia. No caso de non 
cumprir cos requisitos mínimos será excluído de Rutas Agroalimentarias de Galicia, así como de todas as actuacións publicitarias, 
promocionais e de calquera outro tipo asociadas á participación en dito produto turístico. O compromiso de adhesión facúltao para 
utilizar o distintivo de Rutas Agroalimentarias nos medios de difusión da súa actividade. A renuncia ó presente compromiso 
comporta a perda do dereito a utilizar este distintivo, así como de todas as actuacións asociadas á participación en dito produto. 
 
 
Razón social do establecemento ou entidade:                                                   
 
Nome comercial: 
 
Nome e apelidos do administrador ou xerente:   
 
Representante designado como interlocutor para Rutas Agroalimentarias de Galicia: 
 
Actividade principal: 
 
Enderezo: 
 
Localidade:                                                                                     Código Postal:  
 
Provincia:                                                                                       Coordenadas XPS: 
 
Teléfonos (fixo e móbil):  
 
Enderezo electrónico:                                                                       Web: 
 
Programa de visitas (días de horas de visitas): 
 
Época do ano:                                                                                 Cita previa: 
 
Servizos ou actividades que ofrece: 
 
 
 
 
Asinado, 
 
                    
                                       
Nome:  

 
 
 

En ……………………………………………………….a ………….. de………………………… do 20….. 
 

 


