NORMATIVA PER A LA PARTICIPACIÓ LOCALS DE BARS I
RESTAURANTS
DE
SANTA
BÀRBARA
A
LES
JORNADES
GASTRONÒMIQUES DE LA CUINA DE L’OLI D’OLIVA, EN EL MARC DE LA
FIRA DE L’OLI NOVELL, DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ
1. Objectius
- La finalitat de les jornades és promocionar els bars i restaurants del municipi que seran
els encarregats d’oferir menús gastronòmics.
- També tindrà com a finalitat promocionar els productes de proximitat del territori, amb
especial èmfasi per l’oli d’oliva D.O.P. Baix Ebre- Montsià.
2. Dates de celebració
- Les jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva es celebraran durant el mes de
novembre.
3. Participants
- En aquestes jornades gastronòmiques i només poden presentar-se locals amb seu social
al municipi de Santa Bàrbara.
4. Normativa de participació
- Els establiments participants han d’omplir i firmar la sol·licitud en el termini fixat en
aquestes bases.
- Al document annex de sol·licitud s’inclourà la informació bàsica de l’establiment
participant i el menú a oferir, així com el preu amb I.V.A. inclòs.
- La condició indispensable per participar és que els bars i restaurants hauran d’oferir
durant el mes de celebració un menú i/o oferta gastronòmica adaptat als objectius de les
jornades, el qual ha de ser diferent al menú diari o carta habitual.
- Cada participant haurà d’oferir com a mínim el menú gastronòmic durant el mes de
novembre, podent escollir si només es vol oferir només els caps de setmana del mateix
mes.
5. Quota de participació
- La participació a les Jornades gastronòmiques de la cuina de l’oli d’oliva és gratuïta.
6. Inscripció i termini de presentació de la sol·licitud
- Els establiments participants hauran d’omplir la sol·licitud annexa a aquestes bases i
presentar-la a l’Smartcentre (carrer Mare de Déu de Montserrat, 28) o al correu
eroldan@santabarbara.cat, abans del dia 22 d’octubre.
- La normativa i sol·licitud es penjaran a la web municipal www.santabarbara.cat.
- Als documents annexos s’adjunta el formulari de sol·licitud i el document per incloure
l’oferta gastronòmica i el preu.

7. Oferta gastronòmica
- Cada establiment inclourà una oferta lliure, podent ser menú amb diferents plats i/o
oferta variada tipus tapes, tasts, plats variats, etc.
- L’oli d’oliva amb DOP Baix Ebre- Montsià ha de ser protagonista principal, havent-hi
un mínim d’un plat que contingui l’esmentat ingredient a la carta. Així com, si s’escau,
es pot fer esment de la varietat i/o tipologia d’olis emprats.
- Cal disposar una oferta mínima de productes de proximitat o de km 0 del nostre territori,
fent-ne també esment a la carta.
- En cas que hi hagi producte convidat a les jornades, ja sigui Denominació d’Origen i/o
Identificació Geogràfica Protegida (IGP), cal incloure aquest ingredient en un mínim d’un
plat i/o qualsevol de la tipologia d’oferta emprada.
- Es valorarà qualsevol proposta que inclogui cítric o derivats a l’oferta gastronòmica del
menú de les jornades.
8. Preus
- Cada establiment posarà de forma lliure el preu que determini, el qual s’haurà d’informar
prèviament a l’organització, incloent-hi l’impost sobre el valor afegit (I.V.A.).
9. Difusió i publicitat
- L’Ajuntament de Santa Bàrbara serà el responsable de la difusió, comunicació i
publicitat de les jornades, a partir de la promoció en mitjans de comunicació, cartelleria,
xarxes socials, etc.
- Serà responsabilitat de l’organització d’incloure el patrocini dels diferents
col·laboradors, públics i/o privats, als diferents mitjans de comunicació i difusió.
- Els establiments participants es comprometen a col·laborar en la campanya de difusió i
comunicació de les jornades.
- També es comprometen a formar part dels diferents concursos que es puguin realitzar
en el marc de les jornades, ja sigui directa o indirectament, podent realitzar les seves
pròpies campanyes, si s’escau.
10. Reserva de drets
- L’organització es reserva el dret de modificar, alterar o suprimir qualsevol dels actes
previstos i les causes així ho justifiquen.
- L’organització queda exempt de qualsevol responsabilitat sobre el funcionament i/o
capacitació dels establiments participants a les jornades.
11. Acceptació i compromís
- La inscripció implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.
12. Annexos

INFORMACIÓ DE REGISTRE

A omplir per la organització.

REGISTRE D’ENTRADA
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui.
Escriure amb lletra majúscula.

DADES DE LA SOL·LICITUD
BAR/ RESTAURANT
PERSONA DE
CONTACTE
TELÈFON

NIF/NIE/CIF

ADREÇA
CP I POBLACIÓ
EMAIL
Assenyalar si el menú gastronòmic de les Jornades Gastronòmiques de la
Cuina de l’Oli d’Oliva s’oferiran durant tota la setmana o bé només els
caps de setmana del mes de novembre.

TIPOLOGIA D’OFERTA

MENÚ GASTRÒMIC DE LA FIRA SETMANAL (de dilluns a diumenge)
MENÚ GASTRONÒMIC DE LA FIRA CAPS DE SETMANA
A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA
Senyali amb una X a cada apartat l’opció que correspongui.
Escriure amb lletra majúscula.

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na
amb domicili a
i amb NIF/NIE núm.
en representació de (si s’escau)
DECLARO

Que manifesto la meva voluntat d’adherir-me com a bar/restaurant en el marc de les Jornades
Gastronòmiques de la Cuina de l’Oli d’Oliva, complint en tot moment els requisits inclosos i
d’acord amb el que marca la normativa de participació.
A

,
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Les dades de caràcter personal que es facilitades en aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer custodiat per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la única finalitat que s’expressa a les bases d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu poden
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’esmentat responsable, amb direcció a carrer Rota de
l’Alto, 2, 43570 de Santa Bàrbara, Tarragona.

A OMPLIR PER L’INTERESSAT/DA
Senyali amb una X allí on correspongui:

DRETS D’IMATGE
INTERESSAT/DA
NIF/NIE
CP I POBLACIÓ
REPRESENTANT LEGAL
(si s’escau)
NIF/NIE

Autorització drets d’imatge: l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en tant que responsable del tractament
de les dades personals de l’interessat/da, l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb
el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita, a continuació, la informació del tractament:
Finalitats i legitimació del tractament: enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a
terme pel Responsable del tractament per fer-ne publicitat en els mitjans de comunicació (per
consentiment de l’interessat, art. 6.1.a GDPR). En cap cas es publicarà el nom de l’Interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir
la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja
no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir
que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers sense el seu consentiment, tret que
sigui obligació legal. L’interessat/da pot autoritzar o no el tractament tot marcant amb una «x» la
casella corresponent de SÍ (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents
categories de destinataris en el document adjunt.
Drets que té l’interessat/da: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés,
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament. Dret a
presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no
s’ajusta a la normativa vigent. Pot exercir els seus drets escrivint al correu
ajuntament@santabarbara.cat o bé en persona a carrer Rota de l’Alto, 2 (43570 Santa Bàrbara,
Tarragona).
Autoritzo els següents tractaments:
Publicació en mitjans propis del responsable.
Publicació en mitjans externs del responsable.
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Les dades de caràcter personal que es facilitades en aquest formulari, quedaran registrades en un fitxer custodiat per
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la única finalitat que s’expressa a les bases d’aquesta convocatòria. Per aquest motiu poden
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’esmentat responsable, amb direcció a carrer Rota de
l’Alto, 2, 43570 de Santa Bàrbara, Tarragona

MENÚ JORNADES
GASTRONÒMIQUES

Incloure l’oferta gastronòmica d’acord amb el que es vulgui realitzar. Al
final cal posar preu o preus (segons el que es desitgi) i afegir alguna
observació si s’escau.

PREU/S (IVA inclòs)

OBSERVACIONS

