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Núm. 1741
diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica - Diplab

Anunci d’aprovació inicial de les bases del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària 
(2018-2019)

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 20 de febrer de 2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores 
de les subvencions per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària, el text de les quals es 
transcriu íntegrament a continuació:

“Bases del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-2019)

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 (2018-2019).

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 per oferir a les empreses beneficiàries serveis de suport al creixement.

2. Procediment de concessió
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 la comissió qualificadora 
o jurat per a cada categoria. 
L’obtenció del Segell de Qualitat Girona Excel·lent no genera cap dret a obtenir altres reconeixements en anys posteriors i no 
es pot al·legar com a precedent. 

3. Participants
3.1 Poden concórrer a la convocatòria d’aquest concurs les empreses i productors legalment constituïts i establerts a la 

demarcació de Girona, i dedicats a l’elaboració, producció o envasament dels productes agroalimentaris dels sectors 
i les categories definits en el punt 5 d’aquestes bases. 

3.2 Les empreses participants han de ser les elaboradores, productores o envasadores del producte bàsic de la categoria 
a la qual vulguin concórrer. 

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

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

4. Productes
4.1 És condició indispensable que el producte presentat s’elabori, es produeixi o sigui envasat (en el cas de les aigües) al 

100 % a les comarques de Girona.
4.2 En el moment de presentació de la sol·licitud el producte ha d’estar disponible al mercat.
4.3 El producte ha d’estar envasat i etiquetat segons la normativa del sector agroalimentari corresponent. No s’acceptaran 

els productes a granel.
4.4 Les empreses participants poden concórrer al concurs presentant una sol·licitud per a cada una de les subcategories 

(fins a 3 per a aigües, 8 per a begudes locals, 10 per a conserves...).

5. Categories i subcategories

Les categories i les subcategories corresponents del Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària del 2018-2019 són: 

a. Aigües minerals
1. Aigua mineral natural
2. Aigua mineral amb gas natural
3. Aigua mineral amb gas afegit
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b. Anxoves
1. Salades
2. Amb oli
3. Especialitats singulars (d’anxoves)

c.  Arrossos
1. Rodó
2. Semillarg
3. Integral
4. Especialitats singulars (d’arròs)

d. Begudes locals
1. Aiguardents
2. Licors
3. Especialitats singulars (begudes locals amb alcohol)
4. Especialitats singulars (begudes locals sense alcohol)
5. Cerveses* 

5.1 Rosses (colors 1 a 7 de l’European Brewery Convention —EBC—) 
5.2 Torrades (colors 8 a 20 de l’EBC)
5.3 Negres (colors 21 a 30 de l’EBC)
5.4 Especialitat singular (de cerveses)*
*Correspondència d’estils admesos segons el Beer Judge Certification Program (BJCP): Del número 27 al 34, amb les 
seves variants de famílies.

e. Cafès
1. Torrats per a espresso
2. Torrats per a cafè de filtre o pour over: sistema V-60 o Chemex
3. Càpsules

f. Conserves
1. Melmelades i confitures «pures»

1.1 Cítric 
1.2 Pinyol
1.3 Llavor
1.4 Hortalisses

2. Melmelades i confitures «condimentades»
3. Fruites en almívar
4. Gelees
5. Chutneys
6. Conserves vegetals (no dolces)
7. Especialitats singulars (de conserves dolces i no dolces) 

g. Embotits
1. Fuets
2. Llonganisses
3. Baiones
4. Botifarres blanques
5. Botifarres negres
6. Botifarres de perol
7. Especialitat singular (d’embotits)

h. Foie-gras
1. Crus
2. Semicuits
3. A la sal o celler
4. Especialitats singulars (de foie-gras)
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i. Galetes (pasta seca)
1. Ametllats
2. Carquinyolis
3. Teules
4. Neules
5. Especialitats singulars (de galetes)

j. Làctics
1. Recuits

1.1 Olleta
1.2 Drap

2. Tomes de vaca  (formatges de vaca de quallada predominantment enzimàtica)
3. De vaca tous i àcids (formatges de vaca de quallada mixta o predominantment àcida)
4. Durs de cabra (formatges de cabra de quallada predominantment enzimàtica)
5. De cabra tous i àcids (formatges de cabra de quallada mixta o predominantment àcida)
6. Serrats d’ovella (formatges d’ovella de quallada predominantment enzimàtica)
7. D’ovella tous i àcids (formatges d’ovella de quallada mixta o predominantment àcida)
8. Tupins
9. Blaus
10. Especialitats singulars (làctics frescos i madurats)

k. Oli d’oliva
1. Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal de varietat autòctona
2. Oli d’oliva verge extra de cupatge predominantment de varietat autòctona
3. Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal
4. Oli d’oliva verge extra de cupatge varietal
5. Especialitats singulars (d’oli d’oliva)

l.  Vins i vins dolços
1. Vi blanc jove
2. Vi blanc envellit
3. Vi rosat
4. Vi negre jove
5. Vi negre envellit
6. Vi escumós
7. Garnatxa (dolça)
8. Moscatell
9. Especialitats singulars (de vins i vins dolços)

«Especialitats singulars» fa referència a productes que destaquin per les seves característiques excel·lents, diferenciades i 
úniques, que no es puguin presentar a cap de les categories establertes en el sector corresponent. Aquesta categoria especial 
només s’utilitzarà en els casos en què la comissió qualificadora o jurat determini la idoneïtat de la selecció.

6. Presentació de les sol·licituds i lliurament de les mostres 
Presentació de les sol·licituds: 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica en el termini establert a la convocatòria a través de l’aplicatiu de la 
Diputació de Girona “Tràmit de subvencions per a entitats, empresa i ciutadania”, i seguir els passos que figurin en aquest 
aplicatiu de subvencions. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que 
s’especifiquen a la Seu electrònica. La presentació implica la plena acceptació d’aquestes bases.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia 
hàbil següent. 

Cada peticionari pot presentar una sol·licitud per a cada producte, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació en el moment de publicació de la convocatòria, i s’ha de presentar acompanyada de la fitxa tècnica del producte, 
mitjançant la modalitat telemàtica de la plataforma e-TRAM. 

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com a màxim. S’aplegaran els documents 
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seguint uns criteris de similitud: certificats, memòries, fotografies, etc. 

Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació 
de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen 
sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió.

Lliurament de les mostres: 
La comissió qualificadora o jurat determinarà el lloc, el dia i l’hora en què s’ha d’entregar la mostra, i ho comunicarà a tots 
els participants per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. Així mateix, podrà demanar en qualsevol 
moment als candidats la documentació i les dades complementàries que consideri necessàries.
En algunes categories se sol·licitarà la presència d’un representant de l’empresa. 

7. Comissió qualificadora o jurat
La comissió qualificadora o jurat de cada sector estarà format per un jurat tècnic compost per especialistes de cada àmbit i un 
jurat gastronòmic constituït per professionals reconeguts de la demarcació de Girona. La metodologia de tast i les valoracions 
seran específiques per a cada sector i categoria.
La comissió qualificadora o jurat es compondrà de cinc especialistes dels àmbits següents: 
— Cuiners d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques gironines.
— Tècnics i especialistes gastronòmics. 
— Periodistes gastronòmics.
— Professionals del sector del comerç i dels serveis, relacionats amb el sector agroalimentari de les comarques gironines.
— Professors d’escoles d’hostaleria de les comarques gironines.
— Sommeliers d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques gironines.
— Altres. 

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

8. Premi
Les empreses responsables dels productes seleccionats en aquesta convocatòria podran beneficiar-se del programa Girona 
Excel·lent durant 24 mesos. 
El programa Girona Excel·lent inclou els serveis següents:

Ús de la marca
- Utilització de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 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 a 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.
- Servei d’assessorament empresarial.
- Networking empresarial.
- Altres serveis.
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Aquest premi no té dotació econòmica.

9. Obligacions dels beneficiaris
Les empreses responsables dels productes seleccionats hauran de complir els següents requisits de funcionament del 
programa Girona Excel·lent:

— Aportar tota la informació i documentació referida a l’empresa o al 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. 
— Comunicar qualsevol alteració respecte a les condicions tècniques i de preu 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.
— Fer ús de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària a la seva pàgina web, tal com recull l’article 10 
d’aquestes bases.

Respecte a la promoció i a la difusió del producte

— Proveir la Diputació de Girona, o qui aquesta delegui, del producte Girona Excel·lent a preu de cost per a les accions de 
demostració, tast i altres esdeveniments promocionals inclosos al programa. 

— Subministrar gratuïtament les mostres del producte necessàries per a l’elaboració i la creació de tots els suports audiovisuals 
i fotogràfics.

— Participar activament i, si escau, presencialment, a les accions específiques derivades del programa de promoció i difusió.

— Acollir gratuïtament les visites de premsa i els grups específics, prèvia cita amb l’empresa. 

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

10. Publicitat específica i ús de la marca
— La Diputació de Girona proporcionarà a les empreses guanyadores el logotip Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària 2018-2019 en format digital, perquè els productes mereixedors d’aquest segell el llueixin, de manera que 
sigui clarament identificable, juntament amb l’etiqueta habitual.

— L’empresa només podrà fer ús de la marca Girona Excel·lent sobre el producte seleccionat durant els anys 2018 i 2019, o 
fins a exhaurir-ne les existències.

— 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. 
— 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.

11. Instrucció de l’expedient 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al Servei de 
Promoció Econòmica - Diplab de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen dues fases:

Fase 1. Comprovació dels requisits administratius

• La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari, establerts en aquestes bases.

• La revisió de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases.
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• La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en cas que l’estudi de la documentació 
no sigui suficient per determinar la proposta.

Fase 2. Tastos

Una vegada analitzades les sol·licituds, es determinaran les dates dels tastos, es convocarà la comissió qualificadora o jurat i 
es demanarà als participants (en funció de la data de tast de cada categoria) l’aportació de les mostres per avaluar el producte. 
Aquesta comunicació es farà per correu electrònic.
La comissió qualificadora o jurat que estableix l’article 7 d’aquestes bases farà l’avaluació de les mostres i emetrà un informe 
en el qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Promoció Econòmica, en vista de l’expedient i de l’informe de la comissió avaluadora o jurat, ha de formular la 
proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de productes proposats per a l’atorgament del 
Segell de Qualitat Girona Excel·lent 2018-2019.

12. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació de Girona, el qual resoldrà definitivament 
(si escau, en diversos actes) l’aprovació de l’atorgament del Segell de Qualitat Girona Excel·lent.

La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la Diputació de Girona.
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.

13. Acceptació de la distinció
Una vegada comunicada la concessió de la distinció, si en el termini de 15 dies el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
que l’accepta, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 

14. Revocació o renúncia
La Diputació de Girona té la facultat de revisar les distincions concedides i de modificar-ne la resolució en el cas que s’alterin 
les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió. 
La Diputació de Girona podrà revocar la concessió del guardó en els casos següents:

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

Per deixar de ser beneficiària de la distinció Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària, l’empresa haurà de 
presentar una sol·licitud de renúncia per mitjà de l’e-TRAM o una plataforma habilitada.

15. Compatibilitat amb altres premis i subvencions
Aquesta distinció és compatible 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.

16. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir amb la normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre.

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

18. Règim jurídic
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En tot el 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.

19. 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.

20. Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 
o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a 
l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els 
processos derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres 
persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l’avaluació del compliment 
de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb 
l’administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei 
de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el règim sancionador que recull la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici 
d’altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

21. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o la derogació. 

Disposició addicional primera

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 emetre una resolució, així com per resoldre sobre 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.
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Disposició addicional segona

L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el BOPG.”

De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i, per referència, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la publicació al DOGC, en aplicació de l’article 30.3 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament.

Girona, 22 de febrer de 2018 

Pere Vila i Fulcarà 
President 


