
Reglament d'ús del distintiu
Restaurant Verge Extra.



REGLAMENT D'ÚS
QUE HAN DE REGIR ELS ESTABLIMENS DE LA RESTAURACIÓ
PER AL DISTINTIU RESTAURANT VERGE EXTRA. 

1.  OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions que han de complir
els establiments de la restauració que voluntàriament decideixin acollir-se
i que compleixin els requisits del distintiu Restaurant Verge Extra. 

2.   ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit d’aplicació correspon a la comarca de les Garrigues. 

3.   FINALITAT
La finalitat d’aquest distintiu és la de visualitzar aquells establiments de la
restauració que apostin per l’oli d'oliva verge extra i pel producte local i
tinguin un clar compromís amb el territori.

4.  CRITERIS DE RECONEIXEMENT 
Els establiments que estiguin dins de la comarca de les Garrigues que
vulguin acollir-se al distintiu “Restaurant Verge Extra” hauran d’acreditar el
següent:

En relació a l’Oli d’Oliva Verge Extra:
· Utilitzar un mínim del 80% d’oli d’oliva verge extra de les Garrigues per la
cuina i un 100% en sala. 
· Disposar a l’establiment de carta d’olis o visualitzar en la carta general l’ús
d’oli d’oliva verge extra en el percentatge requerit. 
· Visualitzar la utilització de l’oove en els canals propis de comunicació. 
· Facilitar i/o disposar d’una degustació inicial d’OOVE del territori, com a
mínim en menú de cap de setmana.  
· Disposar d’un punt de venta d’OOVE en l’establiment.



En relació al producte local de les Garrigues:
· Utilitzar un mínim del 50% del producte local i/o de proximitat de la comarca
de les Garrigues. 
· Visualitzar a les cartes els productes locals indicant el seu origen i el nom de
l’empresa productora.  
· Visualitzar els productes locals en els canals propis de comunicació.
 

En relació al producte de proximitat:
· Utilitzar un 90% de productes de proximitat de les zones
més properes a la comarca de les Garrigues. 
 

Generals:
· Disposar de la categoria de restaurant. 
· Disposar de pàgina web i/o xarxes socials.
 
5.   TRAMITACIÓ  
Els establiments sota la categoria de restaurant que vulguin adherir-se al
distintiu hauran d’omplir la sol�licitud corresponent.
També hauran de facilitar una còpia de les cartes generals,  de vins i d’olis, així
com fotografies dels olis que utilitzin tant en cuina com en sala per acreditar
que es compleixen els requisits. 
 
AVANTATGES DELS SOL�LICITANTS  
Els avantatges dels sol�licitants són els següents:

· Concessió dels elements promocionals. Disposaran d’un adhesiu per col�locar
a la porta de l’establiment i varis adhesius més petits per enganxar a les
diferents cartes tant generals com d’olis.
 

· Seran prioritaris quan des del Consell Comarcal de les Garrigues s’hagin
d’escollir restaurants per participar en alguna acció. 
 

· Els establiments participants tindran prioritat en totes les campanyes de
comunicació i promoció que es realitzin en el marc de l’oleoturisme i la
gastronomia del territori.



6. MECANISMES DE CONTROL I CERTIFIACIÓ 
Anualment es farà una revisió de la documentació lliurada per tal de comprovar
que es continuïn complint els requisits d’adhesió al distintiu. 
 

D’ofici:
Revisió documentació presentada a finals d’any, durant el mes de Novembre i
Desembre.
S’efectuarà anualment com a mínim una auditoria de seguiment per part de
l'equip tècnic del Consell Comarcal de les Garrigues.

Denúncia:
Dels establiment participants al distintiu i d’agents externs al distintiu tant públics
com privat. 

7. TITULARITAT DEL DISTINTIU 
Del grup de treball dels Restaurants Verge Extra de les Garrigues i del Consell
Comarcal de les Garrigues. 


