
1.USUARI@S
Poderán usar a marca:

CONFRARÍAS
PERCEBEIR@S
QUE COMERCIALICEN
PERCEBE DE MUXÍA

PROFESIONAIS,
EMPRESARI@S 
E EMPRESAS
CAPTURADORAS,
TRANSFORMADORAS,
DISTRIBUIDORAS E
COMERCIALIZADORAS
DO PERCEBE DE MUXÍA

RESTAURADORAS/ES
E HOSTALEIR@S
QUE OFERTEN
PERCEBE DE MUXÍA
NAS SÚAS CARTAS

2.MARCA(S)
Aínda que a marca é unha,
poderemos distinguir tres
categorías de produto en 
función da súa procedencia
e do diámetro do uñeiro,
como ben pode verse na
clasificación da parte
superior esquerda
desta infografía.

3.SOLICITUDE
DE USO
Pode solicitarse o uso da marca
cubrindo un formulario acesible
na URL: https://www.percebedabarca.com
que deberá ser remitido, ben dende a
propia web, ben físicamente ao enderezo:
Rúa do Areal, 5 - 3ºD | 15.124 | Muxía

5.CANON
Polo momento, o uso da marca
non comporta custo económico
algún para as persoas usuarias. 

De cambiar esta situación,
fixarase un listado de tarifas
na nosa web e informarase 
ás persoas usuarias da nova
circunstancia, tendo éstas total 
liberdade para continuar usando 
a marca ou abandoar o seu uso. 

6.AUTORIZACIÓN
E CONTROL
Avaliada a solicitude presentada
mediante o formulario de adhesión, 
autorizarase/denegarase 
o uso da marca por tempo
determinado e controlarase
a actividade mediante 
auditorías periódicas.

F
4.FORMULARIO

Conterá:

- Datos Administrativos

- DatosTécnicos:
- Sistemas De Calidade
- Sistemas De Control
- Procedementos Internos

QUE SERÁN AUDITABLES

7.USO DA
MARCA
Poderase usar acompañando á
marca prinicipal da persoa usuaria,
pero nunca nun tamaño maior ao
da marca principal do usuario.

USOS PROHIBIDOS:
- Para plaxiar produtos
- Para identificar outros produtos
- Para desacreditar a marca
- Ceder ou licenciar a terceiros
- Publicitar a marca PercebeDaBarca
sen publicitar a marca propia.

DESAUTORÍZASE O USO EN CASO:
- De suspensión de pagamentos
- De concurso de acredores
- De quebra real ou técnica
- De liquidación
- De fusión
- De cesión do fondo de comercio

INFRACCIÓNS OBXECTO DE SANCIÓNS

PraiaDeNemiña

PraiaDeLourido

Ocarreiro

DaBarca
Suprema
e Superior

Superior
DBC - 19 - 21 mm
Suprema
DBC - 22 - 24 mm

DaBarca
Premium

DBC - 25mm 
Dispoñible en
efemérides e
datas especiais

ZONA A

ZONA B

ZONA C
ZONA C

ZONAS A eB

INFOGRAFÍA 
RESUMO MANUAL 
DE USO DA MARCA 
PERCEBE DA BARCA
TESOURO ATLÁNTICO

DA        BARCA
OURO ATLÁNTICO

+ +

DA        BARCA
OURO ATLÁNTICO

+ +

EL AUTÉNTICO
PERCEBE DE MUXÍA

EN ESTE 
ESTABLECIMIENTO

8.PUJApp
APP PREFERENTE
En tanto que a dispoñibilidade do
produto faise depender da súa
captura, frecuentemente sometida
á estacionalidade e ás condicións 
do mar, @s percebeir@s da marca
ofertarán as súas capturas nunha 
app (PUJApp) que dará preferencia 
de demanda aos usuari@s da marca
durante 3 horas. Este é un beneficio
exclusivo para usuarios da marca. www.percebedabarca.comcoñece todo sobre nós en:

ASOCIACIÓN DE PROFESIONAIS
PERCEBE DA BARCA




