
 
 

BASES CONCURS DE PAELLES DE RIUDOMS 2022 
 

1. Podran participar totes les persones que hi estiguin interessades, formant un equip amb un mínim 
de dues persones i sense límit de components. 

 
2. El Concurs de Paelles es durà a terme el dia 1 de maig, al recinte de Sant Antoni. Els horaris aprox. 

d’inici del concurs serà a partir de les 11.00 h del matí i la pella ha de quedar acabada i presentada 
damunt la taula del jurat a les 14.00 h., per a què el Jurat pugui fer-ne la degustació.  

 
3. La paella podrà ser completament al gust de cada grup: peix, carn, mixta, verdures... La mida de la 

paella haurà de ser corresponent al nombre de components del grup. 
 

4. El Jurat estarà format per dos representant de cada grup (un puntua la  presentació i l’altre 
degustació), que puntuarà totes les paelles excepte la realitzada pel seu mateix grup. Es valorarà el 
gust i la presentació de la paella. 

 
5. Hi haurà 5 premis. En cas d'empat, es valorarà el nombre de membres del grup. 

• Primer premi, valorat en 150 € en productes de comerç local, a la millor presentació. 
• Segon premi, valorat en 150 € en productes de comerç local, a la millor degustació. 
• Tercer premi, valorat en 100 € en productes de comerç local, a la segona millor presentació. 
• Quart premi, valorat en 100 € en productes de comerç local, a la segona millor degustació. 
• Cinquè premi (especial), valorat en 75 € en productes de comerç local, al grup més nombrós. 

 
6. Els requisits a tenir en compte pels grups són: 

• Cada grup haurà de portar els seus propis estris: paella, paeller i botella de gas butà, cullerot, 
ganivets, draps, cassó, bols 

• Cada grup haurà de portar tots els ingredients necessaris per elaborar la seva paella. No es 
podran portar els ingredients preparats, tallats o sofregits, excepte el brou. 

• Cada grup haurà de portar la seva beguda i qualsevol aperitiu que es vulgui. 
 

7. L’organització aportarà el material per a què dinin tots els participants: taules, cadires, estovalles, 
plats,  gots, tovallons i forquilles. 

 
8. L’organització, si ho creu oportú, podrà modificar l’horari d’inici i fi, segons el desenvolupament del 

concurs. 
 

9. Els supòsits no contemplats en les bases, seran resolts per l’Organització. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. El termini d’inscripció finalitzarà el dilluns dia 27 d’abril a les 14.00 h. Caldrà registrar la instància 
d’inscripció adjunta en aquestes bases a: 
 

• OAC (Oficina d’atenció al ciutadà) de l’Ajuntament de Riudoms (de dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 h).  

• Telemàticament a través de www.riudoms.cat/tramits, tramitant una instància genèrica i 
adjuntant el pdf amb la inscripció. 

 
Pel fet d'inscriure's s'entregarà una garrafa d'oli de 2 litres el mateix dia del concurs. 

11. El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant el jurat per 
a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes. L’Ajuntament de Riudoms es 
reserva el dret de modificar aquestes bases, si així ho exigís una causa justificada. 

 
12. La persona participant accepta el tractament de les seves dades de caràcter personal i la seva 

publicació tal com s'exposa en els punts anteriors, responsabilitat d'Ajuntament de Riudoms, i 
essent la seva finalitat la gestió i control de les activitats així com de les fotografies, 
respectivament. Aquestes dades no seran comunicades a tercers llevat de les imatges que seran 
publicades i accessibles en els models detallats. En qualsevol cas podrà  exercir els drets d’accés, 
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de 
les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé 
per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat  
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a 
protecciodedades@riudoms.cat  



 

INSTÀNCIA (�è CONCURS DE PAELLES RIUDOMS)
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms NIF-NIE-Passaport

Adreça Codi Postal Població

Telèfon       Correu electrònic

En representació de
Nom del grup

Nombre de participants

Exposo

Inscripció gratuïta

*�A cada grup participant se l’obsequiarà amb 2 litres d’oli el mateix dia del concurs.

Autorització per a la reproducció i publicació d’imatges

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el�
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades�
Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Riudoms sol·licita el teu consentiment per publicar la teva�
imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i�
que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la�
públicament per a la difusió de les activitats i serveis.

Sí, autoritzo  No autoritzo

&OjXVXOD�LQIRUPDWLYD�DGDSWDGD�DO�5HJODPHQW��8(�����������GHO�3DUODPHQW�(XURSHX�L�GHO�&RQVHOO�GHO����G¶DEULO�GH�������
UHODWLX� D� OD� SURWHFFLy� GH� OHV� SHUVRQHV� ItVLTXHV� SHO� TXH� ID� DO� WUDFWDPHQW� GH� GDGHV� SHUVRQDOV� L� D� OD� OOLXUH� FLUFXODFLy�
G¶DTXHVWHV�GDGHV

Així mateix en aquest acte,      SÍ  NO autoritzo a l’enviament de correus electrònics informatius al respecte

d’actes o activitats que considerem que poden ser del vostre interès.

Notificació electrònica

,  de  de 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritzeu a què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Actes, activitats i jornades responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de control
de les persones inscrites a les diverses activitats, actes o jornades organitzades per diferents departaments . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com
el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també podeu presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posant-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de Dades a proteccio      de      dades@riudoms.cat  

Signatura de la persona sol·licitant        Segell de l’administració

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264 • www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Sol·licito poder rebre comunicació electrònicament


