
Pàg. 17Núm. 78 – 25 d’abril de 2016

Núm. 3393
diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica-Diplab  

Edicte d’aprovació de les bases del concurs per optar a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-
2017) 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 d’abril de 2016, ha aprovat l’acord següent:

“Bases del concurs per optar a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017)

1.   Objecte 

1.1 Aquestes bases regulen el procediment d’accés al concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2016-2017).

1.2 L’objecte del concurs és seleccionar i distingir productes agroalimentaris de la màxima qualitat de les comarques de 
Girona, per promocionar-los, i oferir serveis de suport al creixement a les empreses beneficiàries. 

2.   Participants

2.1 Poden concórrer a la convocatòria d’aquest concurs les empreses i productors, legalment constituïts, de la demarcació de 
Girona dedicats a l’elaboració dels productes agroalimentaris dels vuit sectors i categories definits en el punt 3 d’aquestes 
bases. 

2.2 És condició indispensable que els productes s’elaborin al 100 % a les comarques de Girona i que les empreses hi estiguin 
establertes.  

2.3 En queden excloses associacions i federacions empresarials, gremis professionals i altres modalitats d’agrupacions sense 
ànim de lucre.

2.4 La participació en aquest concurs és gratuïta i comporta l’acceptació i l’acatament de les bases i del veredicte de la comissió 
qualificadora - jurat.

3. Sectors i categories de productes

3.1 Les empreses participants poden presentar al concurs un producte per sector i categoria del seu àmbit. 

3.2 Els sectors i categories que conformen Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017) són els següents: 
a) Sector: Anxoves
Categories:
1.   Salades
2.   Amb oli
3.   Especialitats (anxoves) singulars*

b) Sector: Arròs
Categories:
1.   Rodó
2.   Semillarg
3.   Integral

c) Sector: Begudes locals
Categories:
1.   Licors
2.   Cervesa
3.   Especialitats (begudes locals) singulars*
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d) Sector: Conserves de fruita i almívars
Categories:
1.   Melmelades i confitures
2.   Fruita en almívar
3.   Gelees
4.   Especialitats (conserves de fruita i almívars) singulars*

e) Sector: Foie gras
Categories:
1.   Cru
2.   Semicuit
3.   Celler 
4.   Especialitats (foie gras) singulars*

f) Sector: Lactis
Categories:
1.   Llet animal
2.   Iogurts i quefir
3.   Formatges frescos 
4.   Mató
5.   Recuit de drap
6.   Recuit d’olleta
7.   Formatges tendres
8.   Formatges curats
9.   Especialitats (lactis) singulars*

g) Sector: Oli
Categories:
1.   Oli d’oliva verge extra DOP Empordà 100 % argudell o varietat autòctona
2.   Oli d’oliva verge extra DOP Empordà, arbequina
3.   Oli d’oliva verge gironí extra sense DOP 

h) Sector: Vi i vi dolç
Categories:
1.   Vi blanc jove
2.   Vi blanc envellit
3.   Vi rosat
4.   Vi negre jove
5.   Vi negre envellit
6.   Vi escumós
7.   Especialitats (vins) singulars*
8.   Garnatxa 
9.   Especialitats (vins dolços) singulars*

*Especialitats singulars: Productes que destaquin per les seves característiques excel·lents, diferenciades i úniques, que no es 
puguin presentar a cap de les  categories establertes al sector corresponent. Aquesta categoria especial només 

s’utilitzarà en els casos en què la comissió qualificadora - jurat determini la idoneïtat de la selecció.

4. Presentació de les sol·licituds, lliurament de les mostres i terminis

4.1   L’empresa concursant haurà de presentar una sol·licitud de participació per a cada un dels productes que proposi. Ho 
farà mitjançant el model normalitzat disponible al portal web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i a la pàgina de 
Girona Excel·lent (www.gironaexcellent.cat).

4.2   La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini i en la forma que estableixin les corresponents bases. 
4.3   El jurat pot demanar en qualsevol moment als candidats la documentació i les dades complementàries que consideri 

necessàries.
4.4   La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.
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Presentació de sol·licituds: 
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4-5, 
17004, Girona). També es pot enviar per correu certificat dins un sobre en què consti: “Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2016-2017)”, a l’adreça del Registre d’Entrada de la Diputació de Girona.
Lliurament de les mostres: 
El jurat determinarà el lloc, el dia i l’horari en què s’ha d’entregar la mostra, ho comunicarà a tots els participants per mitjà 
d’un correu electrònic i també ho publicarà al web (www.gironaexcellent.cat). 

5. Comissió qualificadora - jurat

La comissió qualificadora - jurat de cada sector estarà formada per un jurat tècnic compost per especialistes de cada àmbit i 
un jurat gastronòmic constituït per cuiners reconeguts de la demarcació de Girona. La metodologia de tast i les valoracions 
seran específiques per a cada sector i categoria.  

La comissió qualificadora - jurat tindrà la composició següent:
- 2 cuiners o sommeliers d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques gironines.
- 2 tècnics gastronòmics reconeguts en cada sector de producte.
-1 tècnic vinculat a escoles d’hostaleria o instituts de recerca de les comarques gironines.

El jurat estarà presidit per un assessor tècnic del programa Girona Excel·lent i per un tècnic que actuarà com a secretari, amb 
veu i sense vot. La condició de membre del jurat serà incompatible amb la de concursant a títol personal o amb la pertinença 
a l’empresa.

6. Concessió de la distinció

Les empreses responsables dels productes seleccionats en aquesta convocatòria podran beneficiar-se de la promoció, 
difusió i serveis específics durant vint-i-quatre mesos (24 mesos). El programa Girona Excel·lent (2016-2017) inclou els 
serveis següents:

Ús de la marca
-   Utilització de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017) a tots els suports gràfics i comercials 

dels productes seleccionats. 

Programa de promoció i difusió generals
-   Aparició als materials divulgatius. 
-   Campanyes de comunicació i publicitat.
-   Campanyes de comunicació en línia  (web i xarxes socials)
-   Participació a fires i esdeveniments especialitzats. 
-   Promocions i reportatges a mitjans de comunicació. 
-   Altres serveis.

Serveis a l’empresa
-   Accions de promoció comercial al mercat nacional i internacional.
-   Formació específica en la iniciació a l’exportació.
-   Incorporació a la Xarxa de Pimes Europees.
-   Servei d’assessorament empresarial.
-   Missions comercials.
-   Networking empresarial.
-   Altres serveis.

Aquesta distinció no té dotació econòmica.

7. Obligacions dels beneficiaris

Les empreses responsables dels productes seleccionats hauran de complir els següents requisits de funcionament:
- Aportar tota la informació i documentació requerida referida a l’empresa i/o producte que sol·liciti l’organització.
-  Cedir temporalment els drets d’imatge del producte seleccionat sense règim d’exclusiva en favor de la Diputació de Girona 

amb les finalitats establertes a les bases. 
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- Comunicar qualsevol alteració respecte a les condicions per les quals es va accedir al programa.
-  Assistir a les reunions de seguiment. Les persones participants en el programa hauran de ser membres de l’equip promotor 

o directiu de l’empresa. 
- Participar de manera activa en el procés d’avaluació del programa.  

Promoció i difusió 
- Participar a les accions específiques derivades del programa de promoció i difusió.
-  Subministrar gratuïtament el producte reconegut amb la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-

2017), per a l’elaboració i creació de tots els suports promocionals que es facin durant el temps de reconeixement. 
-  Subministrar a la Diputació de Girona el producte Girona Excel·lent 2016-2017 a preu de cost per a accions de demostració i 

tast, i per a altres esdeveniments promocionals. 
- Acollir gratuïtament visites de premsa i grups específics, prèvia cita amb l’empresa. 

Marca
-  Fer ús a la seva pàgina web de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017), que enllaci amb la 

web www.gironaexcelent.com i amb el major nombre de suports de comunicació que es consideri oportú (etiqueta, display, 
vídeos promocionals, catàlegs, etc.).

Serveis a l’empresa
- Assistir a un mínim del 80 % de les sessions de creixement empresarial del programa Girona Excel·lent (2016-2017).

L’incompliment de les obligacions establertes a les bases per part de l’empresa beneficiària pot comportar l’exclusió del 
programa Girona Excel·lent (2016-2017).

8. Publicitat específica i ús de la marca

-  Les empreses beneficiàries hauran de fer constar expressament el suport de la Diputació de Girona i de Girona Excel·lent en 
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte del premi. 

- L’empresa només podrà fer ús de la marca al producte premiat durant els anys 2016 i 2017 i/o fins a exhaurir-ne les existències.
-  La Diputació de Girona proporcionarà a les empreses guanyadores el distintiu Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 

Agroalimentària, perquè els productes mereixedors d’aquest segell el llueixin, clarament identificable, juntament amb 
l’etiqueta habitual.

-  Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària és una marca registrada a l’Oficina d’Harmonització del Mercat 
Interior (marques, dibuixos i models) amb el número identificatiu de marca comunitària 12936084. L’ús de la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària en un producte no premiat en el concurs serà sancionat d’acord amb la 
normativa que hi sigui aplicable.

9. Instrucció de l’expedient i comissió qualificadora

-  El procediment del concurs és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les mostres 
que es presentin i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració tècnics que estableixi el jurat per a cada 
categoria. 

-  La instrucció del procediment de concessió del distintiu correspon al Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació 
de Girona, sens perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.

- La proposta de resolució serà elaborada per la comissió qualificadora - jurat .

10. Resolució del concurs

La comissió qualificadora - jurat elevarà la proposta de resolució al president de la Diputació, el qual dictarà la resolució 
corresponent, que serà notificada a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de 10 dies a comptar 
des de la data en què se signi la resolució.

El president ha d’adoptar la corresponent resolució de veredicte abans del 30 de juliol del 2016, la qual es notificarà a tots 
els concursants. Els productes seleccionats s’anunciaran i es presentaran en un acte públic, amb la presència dels mitjans 
de comunicació. La Diputació de Girona garanteix l’absoluta confidencialitat de les empreses que es presentin al concurs, i 
només farà públics els productes guanyadors.
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11. Acceptació de la distinció

Una vegada comunicada la concessió de la distinció, si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari, s’entén acceptada, 
així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 

12. Modificació i renúncia

La Junta de Govern de la Diputació de Girona té la facultat de revisar les distincions concedides i de modificar la resolució de 
concessió en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió. 

En cap cas es podran reformular les sol·licituds  i, respecte al reintegrament de les concessions, cal atenir-se al que disposa 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i la normativa concordant.

Per deixar de ser beneficiari de la distinció Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2016-2017), l’empresa haurà 
de presentar una sol·licitud de renúncia al Registre d’Entrada de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, 
Girona).

13. Compatibilitat amb altres premis i subvencions

Aquesta distinció és compatibles amb qualsevol premi o ajut destinat a la mateixa actuació, atorgat per altres administracions 
públiques diferents de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms.

14. Verificació i control

La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de 
tècniques de mostratge, l’acompliment de l’activitat o inversió, la qual des de l’inici té la consideració de finalista.

Tanmateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà pel que estableix el títol III de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, en correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix text legal.

15.- Règim jurídic

En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.

16. Interpretació de les bases del concurs

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la 
Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la gestió i execució de les bases, llevat de 
l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

17. Vigència

Aquestes bases entraran en vigor a partir de l’endemà de la data en què siguin publicades en el Butlletí Oficial de la Província, 
i tindran caràcter indefinit. Podrà acordar-se’n la suspensió, modificació o derogació en cas que es modifiquin o que finalitzin 
els programes i accions de suport que promouen, en els termes que estableixi l’òrgan competent per acordar-ho.

18. Informació pública de les bases 

Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte, previst a l’article 17-3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa 
l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Diputació; 
també se’n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant el termini 
d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
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En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.

Girona, 20 d’abril de 2016 

Pere Vila Fulcarà 
President 
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