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Bases de la convocatòria dels Premis Aliments Tradicionals de les Illes Balears 
 
Els aliments tradicionals de les Illes Balears són una font per conèixer la idiosincràsia de 
les Illes Balears. La producció i l’elaboració d’aquests aliments són fonamentals dins la 
nostra cultura i activitat econòmica, ja que generen ocupació i riquesa a les zones 
rurals, són fonamentals en la conservació del medi ambient i el paisatge i abasten 
múltiples activitats en totes les seves fases, des del començament de la producció fins al 
consum final. 

 
Els darrers anys s’han dut a terme diversos projectes que han permès caracteritzar i 
definir els principals aliments tradicionals de les Illes Balears. L’any 1993 el Govern de 
les Illes Balears va publicar Aliments de les Illes Balears, un llibre en què feia una 
recopilació dels principals aliments tradicionals de les Illes Balears. L’any 2002 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 sobre aquests. Finalment, l’any 2008 la Universitat de les Illes 
Balears va dur a terme un projecte que va donar lloc a l’Estudi per a la identificació dels 

aliments tradicionals de les Illes Balears característics de la dieta mediterrània. Per a més 
informació podeu consultar la pàgina web www.illesbalearsqualitat.es. En l’apartat 
“Llibres de consulta” de la secció destacada “Recursos” trobareu, en format pdf, les 
obres de referència publicades el 2002 i el 2008,  entre d’altres. 
 
Per garantir la continuïtat de la producció i l’elaboració dels aliments tradicionals de 
les Illes Balears és primordial, d’una banda, que les noves generacions disposin de la 
informació per fer-ho, i d’altra banda, que s’elaborin nous estudis i treballs 

d’investigació sobre aquests aliments. A ambdues finalitats pot contribuir molt 
positivament la creació d’un premi destinat a reconèixer els millors treballs sobre els 
aliments tradicionals de les Illes Balears. 
 
Amb aquests objectius l’empresa pública Serveis de Millora Agrària, SAU, (en endavant 
SEMILLA), crea els Premis Aliments Tradicionals de les Illes Balears, dirigits a estudiants 
de segon curs de batxillerat i de cicles de formació professional de grau mitjà i superior. 
 

http://www.illesbalearsqualitat.es/
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Per incentivar la participació i, a més a més, contribuir a les despeses de formació dels 
estudiants, s’ha considerat adequat dotar els premis econòmicament. 
L’organització i la gestió dels premis són a càrrec de SEMILLA, que dins el seu objecte 
social inclou la promoció agroalimentària. 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les bases per concedir els Premis Aliments 

Tradicionals de les Illes Balears, en règim de concurrència competitiva. 
 
2. Premis 
 
S’estableixen dos guardons per als Premis Aliments Tradicionals de les Illes Balears: un 
per a alumnes de segon curs de batxillerat i un per a alumnes de formació professional 
de grau mitjà i superior. 
 

3. Requisits de participació 

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

2. Els treballs poden ser individuals o de grup de dos o tres alumnes, i en llengua 
catalana o castellana.  

3. Els treballs han de ser originals, sense drets de terceres persones ni reclamacions. 

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. 

5. Els estudis s’han de presentar en format DIN A4, amb la lletra de cos 12, 
l’interlineat senzill i una extensió màxima de 100 fulls a doble cara, en paper i en 
suport informàtic (Word). En la pàgina de portada ha de figurar únicament el títol. 
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6. Els treballs han de ser supervisats per un professor o una professora del centre 
docent, que ha de signar en la sol·licitud que ha revisat el treball. 

7. Les sol·licituds dels alumnes menors d’edat no emancipats han d’anar firmades 
pels pares o els tutors, que els autoritzen a participar en el concurs. 

8. La participació en el concurs implica que s’accepten les bases. 

 
4. Publicitat i difusió dels treballs 
 

Els participants autoritzen SEMILLA a reproduir, divulgar i presentar públicament els 
treballs, hagin estat premiats o no, durant els dotze mesos posteriors al lliurament dels 
premis, indicant-ne el nom dels autors, els professors que els han supervisat i el centre. 
 
5. Presentació de sol·licituds i termini 
 
1. Per participar en el concurs, s’ha de presentar una sol·licitud, conjuntament amb el 

treball, sense el nom dels autors, i un sobre tancat amb el títol de l’estudi a 

l’exterior que contingui les dades identificatives dels autors, d’acord amb els 
models dels annexos, en el Registre de l’empresa pública SEMILLA, al carrer de 
Miquel Santandreu, 4, 07006, de Palma. 
 

2. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 d’abril de 2014. 
 
6. Dotació dels premis 
 

Els premis consisteixen en un diploma i un xec de 600 euros per al guanyador de cada 
premi, i un xec regal de 400 euros per a material escolar per al grup de l’alumne 
guanyador. 
 
El pagament està condicionat a les retencions que estableix la normativa en matèria 
fiscal. 
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La propietat intel·lectual dels treballs premiats serà propietat de SEMILLA, que els 
podrà utilitzar o cedir-los per a qualsevol finalitat o activitat, fent constar el nom dels 
autors, dels professor que els han supervisat i del centre. 
 
7. Devolució dels treballs no premiats 

1. Dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà del lliurament dels 
premis els autors dels treballs no premiats podran recollir-los a la seu de SEMILLA. 
Si no ho fan, s’entendrà que desisteixen de recuperar-los. 

2. SEMILLA no es fa responsable del deteriorament o la pèrdua de les obres 
presentades. 

 
8. Membres del jurat 
 
Són membres del jurat: 
 
a) La vicepresidenta de SEMILLA, que el presideix. 

b) La gerent de SEMILLA, que hi fa les funcions de secretària. 
c) Dos funcionaris de la Direcció General de Medi Rural i Marí. 
d) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears. 
e) Una persona en representació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

 
9. Instrucció i resolució 

1. La instrucció del procediment correspon a SEMILLA. 

2. El jurat ha d’avaluar: 

a) Els nous coneixements que aporta l’estudi. 
b) La metodologia, amb especial atenció als mitjans i als recursos utilitzats. 
c) La repercussió sobre l’activitat agrària o pesquera. 
d) La qualitat de la redacció. 
e) La presentació. 
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3. El jurat ha d’elaborar una proposta de resolució, motivada, per a cada premi, per 
la qual es declara la persona guardonada o bé la convocatòria deserta, i l’ha 
d’elevar al president de SEMILLA. La proposta ha d’incloure els noms de les 
persones que integren el jurat. 

4. El president de SEMILLA ha de dictar la resolució, motivada, que correspongui. 

5. La resolució s’ha de notificar als premiats i s’ha de publicar en la pàgina web de 
SEMILLA. 

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir 

els dos mesos, comptadors a partir del dia 15 d’abril de 2014. 

7. Aquest premi és compatible amb qualsevol altre premi o ajut. 

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

9. SEMILLA pot divulgar i publicar els treballs guanyadors. 

10. Els participants disposen d’un termini de tres mesos, comptador des de la data 
d’entrega dels premis, per sol·licitar la devolució dels treballs. En el cas que no ho 
sol·licitin, SEMILLA pot eliminar-los. 


