
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ I CONCURS DE TASTS D’OLIS NOVELLS FIRA 

DE L’OLI NOVELL, DELS CÍTRICS I DEL COMERÇ DE SANTA BÀRBARA 

 
1- El concurs de tasts d’olis novells de la Fira de l’Oli Novell, dels cítrics i del Comerç 

l’organitza l’Ajuntament de Santa Bàrbara, en col·laboració amb el Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L´organització comunicarà les normes 

complementàries que es determini.  

 

2- Podran participar en aquest concurs productors de les comarques del Baix Ebre i 

Montsià, essent aquestes tant les que estan incloses dins de la Denominació d’Origen 

Protegida (DOP) com les que no hi formen part.  

 

3- La selecció dels olis guanyadors es realitzaran la setmana de la celebració de la fira. Els 

premis corresponents s’entregaran el cap de setmana de la fira, essent aquest el darrer cap 

de setmana del mes de novembre.  

 

4- Els olis que es presentin al concurs hauran de portar obligatòriament el precinte i 

l’etiqueta corresponent de l’envàs en sèrie. 

 

5- La recollida de les mostres, essent UNA AMPOLLA de 500ml SENSE ETIQUETAR I 

SENSE MARCA per cada oli presentat al concurs, es realitzarà a l’Smartcentre de Santa 

Bàrbara (c/ Mare de Déu de Montserrat, 28), en horaris d’obertura al públic, de dilluns a 

divendres de 10 a 13 i de 16 a 19. Fora d’aquest horari o en cas de no poder entregar-ho a 

l’adreça corresponent, cal contactar amb l’organització. 

 

6- La data límit per fer entrega dels olis és el dia 15 de novembre.  

 

7- Cada mostra dels olis presentats, haurà d’estar acompanyat de la següent documentació: 

 

- Formulari de sol·licitud de participació. 

- Fitxa de les dades concretes de cada oli participant.  

 

8- L’organització del concurs podrà requerir qualsevol informació que precisi abans de 

prendre una decisió sobre qualsevol sol·licitud. 

 

9- Les sol·licituds que compleixin els requisits, entraran per ordre de registre d’entrada de 

documents. 

 

10- El dijous abans del cap de setmana de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç, 

al Museu de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara (Pg. Quatre Carreteres, 2) es realitzarà la 

corresponent elecció dels olis guanyadors. Hi podran assistir els participants al concurs.    

 

11- Els resultats de cada categoria i els corresponents premis del concurs seran emesos pel 

Panell del Tast Oficial d’Olis de Catalunya. 

 

 



 
 

12- El diumenge la fira, al recinte de la Fira de l’Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç (crta. 

La Galera, s/n- instal·lacions esportives municipals), es farà públic el resultat de cada 

categoria i s’anunciaran els corresponents guanyadors. L’acte està obert a tot el públic. 

 

13- Les categories presents al concurs seran: 

 

- Premi al millor oli d’oliva verge extra amb Denominació d’Origen Protegida Baix 

 Ebre- Montsià. 

-  Premi al millor oli d’oliva verge extra amb sense Denominació d’Origen Protegida 

 Baix Ebre- Montsià. 

  

14- Els i les participants es comprometen a: 

 

- Acatar les decisions que l’organització adopti durant el concurs. 

- Acatar el resultat emès per a cada categoria del Panell del Tast Oficial d’Olis de 

 Catalunya. 

- A complir amb les bases de participació al concurs.   

 

Cas que no s’acatin aquestes premisses, l’organització es reserva el dret d’impedir-ne la 

participació al concurs. L’Ajuntament de Santa Bàrbara no es fa responsable de qualsevol 

advertència i/o sanció per part de les autoritats responsables sobre la documentació que es 

pugui requerir als participants.  

 

15- La participació al concurs és gratuïta.  

 

16- Premis per als participants i guanyadors del certamen: 

 

- Lliurament d’un lot de distintius/medalles adhesives per a l’embotellat del producte 

guanyador que l’acredita com a millor oli de la seva categoria. 

-  Trofeu al millor oli de cada categoria. 

-  Petit obsequi al segon i tercer classificat de cada categoria. 

- Detall a tots els participants de cadascuna de les categories. 

-  Els olis guanyadors seran exposats a la fira de l’any posterior al concurs. 

- Promoció i difusió en els diferents mitjans de comunicació propis i del territori dels 

 olis guanyadors. 

 

17- L’organització es reserva el dret a alterar, modificar i/o suprimir qualsevol dels punts 

del concurs si les restriccions així ho determinessin.   

 

18- L’Ajuntament de Santa Bàrbara, com a organitzador del concurs, no es fa responsable 

dels danys i perjudicis de tot tipus que es poden ocasionar a qualsevol persona física i/o 

jurídica que faci durant l’esdeveniment.  

 

19- La persona participant al concurs, pel fet de participar a l’esdeveniment, es considera 

que coneix i accepta les bases presents i s’obliga a complir-les. L’acceptació definitiva de 

participació resta reservada a l’organització del concurs, que podrà rebutjar aquelles 

sol·licituds que, al seu criteri, no s’ajusten a les finalitats del certamen. 



 
 

 

20- CLÀSULA LOPD 

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, s’informa que les dades personals que es facilitin, seran tractades als fitxers amb 

la finalitat de realitzar el concurs de l’any en qüestió, així com per a les comunicacions que 

l’organització del certamen pugui dirigir amb motiu del mateix i successives edicions i per 

motius complementaris, complint en tot moment el principi de qualitat de les dades, és a 

dir, guardant la proporcionalitat entre la finalitat que es segueix i els mitjans utilitzats.  

Les dades aportades no seran cedides a cap tercer.  

El consentiment s’entendrà prestat en tant que no es comuniqui per escrit la seva 

revocació.  

En cas que no es vulgui rebre comunicacions sobre futurs certàmens o altra informació, 

s’haurà d’indicar a l’organització. 

En cas que es comuniquin dades de caràcter personal de persones físiques diferents a les 

interessades, s’haurà d’informar prèviament a l’organització per incloure-ho a les clàusules 

de privacitat. 

El titular de les dades es compromet a comunicar per escrit a l’Ajuntament de Santa 

Bàrbara qualsevol modificació que es pugui produir en qualsevol dels apartats. 

Poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999 davant el responsable dels fitxers, 

AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA a la següent direcció: Registre General- Carrer 

Rota de l’Alto, 2- 43570 Santa Bàrbara (Tarragona).  


