
ANUNCI

La  Junta  de  Govern  d’aquest  Ajuntament,  en  sessió  ordinària  de  data  19  de 
novembre de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord pel qual s’aprova les bases 
específiques que regulen la tercera edició dels reconeixements Fava de Cacau 
2022.

“  BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT DE LA FAVA DE 
CACAU 

Primer.- Objecte

La Regidoria de Promoció de la Ciutat i Turisme de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels  Horts  convoca  un  concurs  per  seleccionar  les  50  millors  pastisseries  de 
Catalunya “Fava de Cacau” per tal de prestigiar les pastisseries que hi ha a tot el  
territori de Catalunya sigui quina sigui la seva peculiaritat tenint en compte la tasca 
que aquestes han realitzat durant l’any anterior.

Segon.- Premis

Els premis no tindran caràcter econòmic, sinó que consistiran en l’atorgament d’un 
premi físic anomenat “la Fava de Cacau” i   la Inserció en una Aplicació per a 
mòbils i tauletes que recollirà les 50 millors pastisseries.

També es farà un reconeixement especial, anomenat la “Fava d’Or” a les següents 
categories:

- Pastisseria més innovadora 2022.

- Pastisseria amb més valor històric 2022.

- Producte singular 2022.

- Pastisseria millor de la seva zona (7 zones).

• Gironès (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, Pla de l'Estany,  
Garrotxa i Ripollès)

• Pirineu (Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i 
Vall d'Aran)

• Catalunya central (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona)

• Ponent  (Segrià,  La  Noguera,  Urgell,  Pla  d'Urgell,  La  Segarra  i  Les 
Garrigues)

• Barcelona  i  comarques  de  Barcelona  (Maresme,  Barcelonés,  Vallès 
Occidental i Vallès Oriental)
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• Penedès  /  Garraf  (Alt  Penedès,  Baix  Penedès,  Garraf,  Baix  Llobregat  i 
Anoia)

• Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre (Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, 
Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta)

El lliurament dels premis tindrà lloc el 24 de gener en el Marc de la 5a Mostra  
Internacional  de  Pastisseria  a  les  18h de  manera  presencial  a  la  carpa de  la  
Mostra  Internacional  de  Pastisseria  instal·lada  a  la  Plaça  de  la  Vila  i  es 
retransmetrà de manera simultània a través del  canal  oficial  de l’Ajuntament a 
Youtube.

Tercer.- Constitució dels Jurats i procés de selecció

1. L’Ajuntament nomena com a grup coordinador del jurat al senyor Marc Balaguer  
Fabra,  pastisser  demostrador  de  diferents  productes,  especialista  premiat  en 
l’àmbit de la gelateria i sense pastisseria pròpia i al senyor Ramón Morató Parés,  
professional de referència a nivell internacional del sector de la xocolata, i de la 
pastisseria en general.

Aquest grup coordinador ha estat seleccionat pel prestigi  acumulat en diversos 
àmbits dins del món de la pastisseria.

En  Marc  Balaguer  actuarà  de  President  i  en  Ramón  Morató  actuarà  de 
vicepresident.

2.  El  grup coordinador  s’encarregarà de fer  la  pre-selecció  de 80 pastisseries, 
d’entre totes les pastisseries de Catalunya i que posteriorment seran avaluades 
per un jurat, que serà seleccionat anualment pel grup coordinador entre:  

-Persones del periodisme gastronòmic.

-Persones representants del professorat d’escoles de gastronomia.

-Persones representants dels pastissers sense pastisseria pròpia (Cuines 
de restaurants, demostració o pastissers vinculats a fabricants.)

Abans de les valoracions del  Jurat,  els  seus membres declararan sobre la  no 
existència d’incompatibilitats  amb cap dels  inscrits  en el  concurs.  Cas de tenir 
alguna incompatibilitat, el membre del jurat afectat per aquesta haurà de deixar el  
jurat,  actuant el  president/vicepresident amb vot  de qualitat  en cas d’empat de 
vots.

Aquest jurat es renovarà anualment i estarà conformat per persones de l’àmbit del 
periodisme gastronòmic, de les escoles de gastronomia i dels pastissers sense 
pastisseria. 



De les pastisseries pre-seleccionades cada jurat proposarà la seva proposta de 
veredicte, que serà coordinat i unificat pel grup coordinador del jurat.

El veredicte serà inapel·lable i es farà constar en un acte públic. El Jurat resoldrà 
qualsevol imprevist que sorgeixi durant el desenvolupament del concurs.

Les funcions i actuacions del Jurat seran:

- La visita a les pastisseries assignades prèviament. 

- El seguiment de la fitxa de prospecció amb els criteris atorgats en la valoració de 
la visita. 

- La presentació de la proposta de veredicte en el seu àmbit d’actuació. 

- El secretari de la comissió  estendrà l’acta de totes les seves actuacions

Els membres del jurat no podran ser presos en consideració a aquest concurs ni 
els seus parents fins el 2n grau de consanguinitat o d’afinitat. També s’aplicaran 
les incompatibilitats previstes legalment.

Aquest jurat haurà de triar les 50 pastisseries d’entre les 80 pre-seleccionades pel 
grup coordinador.

Quart.- Criteris de valoració 

Pel que fa als criteris de selecció tant de les primeres 80 pastisseries, per part del 
grup coordinador, com de les 50 millors pastisseries d’entre aquestes 80, per part  
del jurat seleccionat són els que consten en l’Annex I, que s’adjunten a aquestes 
bases.

Cinquè.- Règim Jurídic

Aquesta convocatòria es regirà per les seves bases i, en tot allò que aquestes no 
preveguin, per la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local, i  
la  Llei  39/2015  d’1  d’octubre  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, article 26 i concordants de la Llei 9/2017 de Contractes 
del  Sector  Públic  i  article  21  de  les  Bases  Generals  de  Subvencions  de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Sisè.- Inscripció i Terminis d’admissió

Les pastisseries participants seran seleccionades per el grup coordinador del jurat, 
d’entre totes les pastisseries de Catalunya.

Abans de la publicació de la llista, es requerirà a les pastisseries reconegudes que 
acreditin que es coneixen i s’accepten les bases reguladores i el jurat definit.



Setè.- Condicions i Prohibicions

Els participants seleccionats autoritzen l’organització a incloure les seves dades en 
una Aplicació per a tauletes i telèfons mòbils dedicada a les millors 50 pastisseries 
que tindrà un sistema de geolocalització  de la  pastisseria,  així  com les dades 
bàsiques  i  la  valoració  dels  criteris  del  jurat  a  fi  que  el  consumidor  pugui  fer 
valoració de les pastisseries que desitja visitar.

Vuitè.- Protecció de dades de caràcter personal

D’acord  amb allò  que  disposa  la  Llei  orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre  de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en tot allò no regulat per  
la Llei orgànica 3/2018, s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran 
incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la 
finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de 
subvencions establerts en aquestes bases, d’acord amb els principis de seguretat i  
confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés,  rectificació,  supressió,  portabilitat,  limitació  o  oposició  al  tractament 
mitjançant comunicació escrita adreçada a: empresa@svh.cat 

A més, si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret 
a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Els  noms  dels  guanyadors  es  podran  utilitzar  per  a  la  difusió  del  concurs  en 
qualsevol mitjà.

Amb la finalitat de donar visibilitat a l’esdeveniment, l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts, pot enregistrar i fer fotografies dels diferents actes relacionats amb el  
concurs. Tots els participant accepten la utilització de la seva imatge en els mitjans 
audiovisuals per al cas que es faci difusió pública d’aquests enregistraments. 

Novè.- Publicitat de la convocatòria

Les presents bases es publicaran íntegrament al  BOPB,  al  web municipal  i  al  
tauler d’anuncis.

Desè.- Acceptació de les bases

L’acceptació del premi suposa l’acceptació d’aquestes bases i  del que el Jurat  
determini lliurement en tot allò no contemplat en els mateixes.”



I, perquè constí, lliuro aquest edicte

Francesca Capellades Ladevesa

Regidora de la Ciutat i Turisme

Sant Vicenç dels Horts,   a data de signatura electrònica
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