Bases de la convocatòria dels IV Premis
Aliments Tradicionals de les Illes Balears

Els aliments tradicionals de les Illes Balears són fonamentals dins la cultura i
l’activitat econòmica de les Illes. La producció i l’elaboració d’aliments tradicionals
de les Illes Balears generen ocupació i riquesa a les zones rurals, mantenen el medi
ambient i el paisatge, i abasten múltiples activitats, de la producció al consum.
Els aliments tradicionals de les Illes Balears són una font per conèixer la idiosincràsia
de les Illes Balears. Els darrers anys s’han desenvolupat diversos projectes que han
permès la caracterització i la definició dels principals aliments tradicionals de les Illes
Balears. L’any 1993 el Govern de les Illes Balears va publicar un primer llibre, Aliments
de les Illes Balears, en què es feia una recopilació dels principals aliments tradicionals
de les Illes Balears. L’any 2002 es va editar un nou llibre, Conèixer i gaudir els aliments de
les Illes Balears, en què s’ampliava el nombre d’aliments i la informació de diversos
aliments. Finalment, l’any 2008 la Universitat de les Illes Balears va desenvolupar el
projecte “Estudi per a la identificació dels aliments tradicionals de les Illes Balears
característics de la dieta mediterrània”. Tots aquests recursos es poden consultar a:
www.illesbalearsqualitat.es/iquafront/recursos/llibresConsulta¿lang=ca.
Des del punt de vista normatiu el Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears es
troba regulat per la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, que
el crea amb l’objectiu de preservar i revalorar el nostre patrimoni alimentari, en el
qual s’inclouen els aliments típics i tradicionals de les Illes Balears i pel Decret
40/2015, de 22 de maig de 2015 que a més estableix les condicions per inscriure-hi
els aliments i crea la Comissió dels Aliments Tradicionals de les Illes Balears com a
òrgan consultiu, d’estudi, assessorament i coordinació en matèria d’aliments
tradicionals de les Illes Balears.
Per garantir la continuïtat de la producció i l’elaboració dels aliments tradicionals és
fonamental, d’una banda, que les noves generacions gaudeixin d’informació sobre els
aliments tradicionals i, de l’altra, elaborar nous estudis sobre aquests aliments. A
ambdues finalitats pot contribuir aquesta segona edició dels Premis Aliments
Tradicionals de les Illes Balears, destinats a reconèixer els millors treballs sobre els
aliments tradicionals de les Illes.
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Amb aquests objectius l’empresa pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera,
SEMILLA, organitza els Premis Aliments Tradicionals de les Illes Balears, dirigits a
estudiants de primer curs de batxillerat i de cicles de formació professional de grau
mitjà i superior.
Per incentivar-ne la participació i, a més a més, contribuir a les despeses de formació
dels estudiants, s’ha considerat adient dotar econòmicament els premis.
L’organització i la gestió dels premis van a càrrec de SEMILLA, atès que dins el seu
objecte social s’inclou la promoció agroalimentària.

1.

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les bases per concedir els IV Premis
Aliments Tradicionals de les Illes Balears, que s’han de desenvolupar en règim de
concurrència competitiva.

Premis

2.

S’estableixen els premis següents:

a) Premi Aliments Tradicionals de les Illes Balears per a alumnes de primer curs de
batxillerat.

b) Premi Aliments Tradicionals de les Illes Balears per a alumnes de formació
professional de grau mitjà i superior.
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3.

Requisits de participació

3.1.

Poden participar en el concurs els alumnes matriculats a centres
d’ensenyament de les Illes Balears de primer curs de batxillerat i de formació
professional de grau mitjà i superior.

3.2.

Els treballs poden ser individuals o en grup (d’un màxim de tres alumnes).

3.3.

Els treballs han de ser originals i no hi ha d’haver ni drets de terceres persones
ni reclamacions sobre ells.

3.4.

Els treballs han de versar sobre la història, la producció, l’elaboració, la
transformació, la comercialització, el màrqueting, el consum o la gastronomia
dels aliments tradicionals de les Illes Balears.

3.5.

Els treballs han de ser supervisats per un professor del centre docent.

3.6.

La sol·licitud de participació ha d’anar signada pel pare, la mare o el tutor dels
alumnes menors d’edat no emancipats autoritzant-los a participar en el
concurs, i pel professor que hagi revisat el treball.

3.7.

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases.

4. Presentació de sol·licituds i termini
4.1.

Per participar en el concurs s’ha de presentar en el centre docent una
sol·licitud, d’acord amb el model de l’annex, signada pel participant o pels
participants, per un professor del centre i pel pare, la mare o el tutor dels
alumnes menors d’edat no emancipats.

4.2.

La sol·licitud, conjuntament amb l’estudi, s’ha de presentar en el registre de
l’empresa pública SEMILLA, al carrer d’Eusebi Estada, 145 de Palma, Palma,
CP 07009.

4.3.

La llengua dels estudis pot ser la catalana o l’espanyola, i s’han de presentar
en format DIN A4, lletra mida 12, interlineat senzill i amb una extensió
mínima de 10 fulls i màxima de 50 fulls a doble cara, i amb suport informàtic
(Word).

4.4.

Els estudis han de ser anònims. En la portada ha de figurar el títol, i han
d’anar acompanyats d’un sobre tancat amb el títol de l’estudi a l’exterior, que
ha de contenir un document amb la identificació de l’autor o els autors amb
nom, llinatges, número de DNI, telèfon de contacte, adreça electrònica i
postal.

4.5.

El termini de presentació finalitza el 10 de març de 2018.

4.6.

La propietat intel·lectual dels treballs premiats serà de SEMILLA, que els podrà
utilitzar o cedir per a qualsevol finalitat o activitat, i hi farà constar el nom de
l’autor o autors, del professor supervisor i del centre.

5. Dotació
Els premis consisteixen en un diploma i un xec de 600 euros per al guanyador de cada
premi. A més a més, el grup de l’alumne guanyador rebrà un xec regal de 400 euros
per a material escolar.
El pagament està condicionat a les retencions que estableix la normativa en matèria
fiscal.
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6. Jurat
6.1.

La presidència del jurat és exercida pel vicepresident de SEMILLA.

6.2.

Són membres del jurat:
a. El vicepresident de SEMILLA.
b. La directora gerent de SEMILLA.
c. Dos funcionaris de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia o de la
DG de Pesca.
d. Un professor de l’escola d’Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears
(especialitat de cuina).
e. Un representat de la Universitat de les Illes Balears.
f. Un cuiner de reconegut prestigi.

6.3.

La funció de secretari és exercida per la directora gerent de SEMILLA.

6.4.

El jurat ha de valorar:
a. Els nous coneixements que aporta l’estudi.
b. La metodologia, amb especial atenció als mitjans i recursos utilitzats.
c. La repercussió sobre l’activitat agrària o la pesquera.
d. La qualitat de la redacció.
e. La presentació formal.

6.5.

El jurat ha de proposar, motivadament, un màxim d’un guardonat i un
accèssit per cada premi. Pot declarar la convocatòria deserta en qualssevol
dels dos premis.

7. Instrucció i resolució
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7.1.

La instrucció del procediment l’ha de dur a terme l’empresa pública SEMILLA.

7.2.

El jurat ha d’examinar i avaluar els estudis presentats.

7.3.

El jurat ha de formular una proposta de guanyadors, que ha d’incloure els
noms de les persones integrants del jurat i l’ha d’elevar al president de
SEMILLA.

7.4.

El president de SEMILLA ha de dictar la resolució motivada corresponent.

7.5.

La resolució s’ha de notificar als premiats i s’ha de publicar en la pàgina web
de SEMILLA (www.semilla.caib.es).

7.6.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot
excedir de 45 dies comptadors a partir del dia 10 de març de 2018.

7.7.

Aquest premi és compatible amb altres ajudes percebudes pels beneficiaris
procedents de diferents administracions públiques o ens públics adscrits o
dependents d’aquestes administracions, així com amb l’atorgament d’altres
premis concedits per altres organismes.

7.8.

El lliurament dels premis s’ha de fer en un acte públic, convocat a aquest
efecte, el qual s’ha de dotar de la transcendència i la publicitat adequades.

7.9.

SEMILLA pot divulgar i publicar els treballs guanyadors.

7.10. Els participants disposen d’un termini de tres mesos per sol·licitar la devolució
dels treballs, comptadors des de la data de lliurament dels premis. Un cop
finalitzat el termini, l’empresa pública SEMILLA pot eliminar-los.
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