
Bases completes del Concurs de receptes sostenibles amb DOP Pera de Lleida 
 

Concurs La Princesa Cuinera 
 

1.- ENTITATS ORGANITZADORES 
Els organitzadors de la promoció són el Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Protegida Pera de Lleida i el Consell Català de la Producció Integrada, 
amb números d'identificació fiscal G25607136 i  S7500002F, respectivament, i 
domicilis socials a carrer del Corregidor Escofet, nº 64, 25005 Lleida i Complex La 
Caparrella, 97, edifici gerència (oficina nº 10), de Lleida, CP 25192, 
respectivament, on cal dirigir totes les comunicacions i notificacions relatives a 
aquesta promoció. 
 
2.- FINALITAT DE LA PROMOCIÓ 
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida i el 
Consell Català de la Producció Integrada (en endavant, CRDOP Pera de Lleida i 
CCPI o L’ORGANITZACIÓ), promouen un concurs gratuït dirigit a la població en 
general perquè elaborin un plat  fent servir la DOP Pera de Lleida com a ingredient 
bàsic seguint les indicacions contingudes en aquestes Bases per participar al 
Concurs La Princesa Cuinera (en endavant EL CONCURS).  
 
La persona guanyadora d’EL CONCURS rebrà com a premi una estada de cap de 
setmana a Port Aventura (Tarragona). 
 
3.- ÀMBIT TERRITORIAL 
Les persones participants a EL CONCURS han de   residir a Catalunya. 
 
4.- DATES DE LA PROMOCIÓ 
L’últim dia per participar a EL CONCURS és el divendres dia 4 de juny de 2021. 
L'elecció de la recepta guanyadora tindrà lloc el dimarts 8 de juny de 2021 d’entre 
totes les presentades que compleixin aquestes Bases. 
 
5.- TEMÀTICA DEL CONCURS 
EL CONCURS vol potenciar l’ús a la cuina de la DOP Pera de Lleida i dels 
productes catalans produïts de manera sostenible. La composició del plat és lliure i 
s’hi pot fer servir qualsevol ingredient sempre que sigui saludable. Les fruites i 
hortalisses emprades han de ser de temporada, de proximitat  i han de tenir una 
presència evident en la recepta.  
 



El plat ha de contenir obligatòriament una de les tres varietats incloses a la DOP 
Pera de Lleida (llimonera, conference, blanquilla) i, si més no, un producte 
etiquetat amb el símbol de la marieta del Consell Català de la Producció Integrada. 
 
6.- PREMIS 
Hi haurà 1 recepta guanyadora d’EL CONCURS. El premi consisteix en una 
estada de cap de setmana (dos dies i una nit) al Parc de Port Aventura de 
Tarragona per a un màxim de 4 persones en règim de mitja pensió, i les entrades 
de dos dies als Parcs de Port Aventura i Ferrari Land. 
 
El CRDPO Pera de Lleida i el CCPI es reserven el dret de deixar desert el premi si 
les receptes presentades no assoleixen els mínims de qualitat que exigeix la 
promoció. 
 
7.- MECÀNICA DEL CONCURS 
Les persones participants han d’enviar les receptes seguint les indicacions dels 
organitzadors, amb indicació del nom i de les dades de contacte (e-mail o telèfon).  
 
Les persones participants han de preparar una recepta que contingui 
obligatòriament una de les tres varietats incloses a la DOP Pera de Lleida 
(llimonera, conference, blanquilla) i, si més no, un producte etiquetat amb el símbol 
de la marieta del Consell Català de la Producció Integrada. 
 
La recepta s’ha de pesentar mitjançant una fotografia, una llista d’ingredients i el 
procediment d’elaboració. El procés de creació també es pot enregistrar en vídeo. 
 
La informació es pot enviar per correu postal a: 
 
- CRDOP Pera de Lleida (Ref: La Princesa Cuinera), al carrer del Corregidor 

Escofet, nº 64, 25005 Lleida. 
 
- Consell Català de la Producció Integrada (Ref: La Princesa Cuinera), al 

Complex La Caparrella, 97, edifici gerència (oficina nº 10), de Lleida, CP 25192 
 
També es pot enviar per correu electrònic a l’adreça:  princesa@peradelleida.es 
 
També es podrà enviar per les vies que es comunicaran a les xarxes socials de La 
Princesa Cuinera. 
 



• Si la persona participant és menor d’edat, ha de ser el pare, la mare o la 
persona que n’exerceixi la tutela qui presenti la recepta, amb les seves dades i 
les de la persona participant. 

 
8.- JURAT 
Un jurat integrat per una cuinera experta, una dietista-nutricionista i professionals 
del món de la fruita i l’agricultura es reunirà el 8 de juny de 2021 a la seu del 
CRDOP Pera de Lleida per valorar els plats presentats a EL CONCURS. El jurat 
en valorarà la presència, la inventiva, l’originalitat, l’ús de fruites, l’ús de productes 
de producció sostenible així com la fidelitat a les premisses d’aquestes Bases. La 
decisió del Jurat és inapel·lable. 
 
Un cop seleccionat el plat guanyador, el Jurat seleccionarà 3 plats més segons els 
mateixos criteris, que tindran la consideració de SUPLENTS per al cas que la 
persona guanyadora: 
 

ü Incompleixi alguna de les bases d'EL CONCURS. 
ü Renunciï al premi. 
ü No comuniqui l’acceptació del premi en el termini màxim de TRES (3) dies, 

segons queda descrit en el punt 9 d'aquestes Bases. 
 

9.- COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
Un cop seleccionats els plats guanyadors, L’ORGANITZACIÓ contactarà el mateix 
8 de juny de 2021 amb la persona guanyadora. El contacte servirà per comunicar-
li que ha resultat  escollida com a persona guanyadora d'EL CONCURS i 
sol·licitar-li que, en el termini màxim de TRES (3) dies, respongui amb un e-mail 
que accepta el premi i la resta de condicions previstes.  
 
Als efectes del que preveu aquest apartat, el termini màxim de TRES (3) dies es 
computa per dies naturals comptats a partir del contacte, de manera que el tercer 
dia fixat com a data límit és el 10 de juny de 2021. 
 
El nom de la persona guanyadora i el plat guanyador seran publicats a les xarxes 
socials  de La Princesa Cuinera i als canals que L’ORGANITZACIÓ consideri 
oportuns. Si transcorregut el termini de TRES (3) dies no es rep de la persona 
premiada, s'entendrà que aquesta RENUNCIA al premi, cas en el qual i 
L’ORGANITZACIÓ quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i concedirà el 
premi a la primera persona de la llista de SUPLENTS i, si escau, a la resta de 
SUPLENTS, per ordre successiu.  



L’ORGANITZACIÓ declararà DESERT el premi si l’aplicació de les regles 
esmentades n’impedeixen el lliurament tant a la persona guanyadora com a cada 
una de les suplents.  
 
10.- LLIURAMENT DEL PREMI 
L’ORGANITZACIÓ es coordinarà amb la persona guanyadora per al lliurament del 
premi, acte que s’enregistrarà per a publicar-lo en diferents canals a efectes de 
promoció. 

 
La no-acceptació de les condicions fixades en aquestes Bases implicarà la 
renúncia total al premi. 
 
11.- DIVULGACIÓ DE LES IMATGES ENREGISTRADES I DEL PLAT 
Les persones participants a EL CONCURS accepten que L’ORGANITZACIÓ 
difongui per diversos canals i en mitjans de comunicació les receptes presentades 
i les imatges del lliurament del premi a les xarxes socials de les entitats 
organitzadores. A més, totes les persones participants accepten, d'acord amb les 
normes de les diferents xarxes socials, que les imatges i/o els vídeos siguin 
compartits per altres usuaris i altres xarxes socials. La participació a EL 
CONCURS comporta, per tant, l'acceptació de les normes de les xarxes socials 
(Instagram, twitter, tiktok, facebook, youtube). 
 
 
12.- UTILITZACIÓ DEL NOM I DE LA IMATGE DE LA PERSONA 
GUANYADORA 
Les persones participants consenten que, en cas de guanyar EL CONCURS, 
L’ORGANITZACIÓ en difongui el nom i la imatge en totes aquelles activitats 
relacionades amb el premi, amb finalitats publicitàries o de divulgació, a través de 
qualsevol mitjà, sense que la persona guanyadora tingui dret a rebre pagament o 
contraprestació per això i sense que aquesta difusió s'hagi de sotmetre a cap límit 
temporal o territorial. 
 
13.- CESSIÓ DE DRETS 
Les persones participants a EL CONCURS pel sol fet de participar-hi, autoritzen 
expressament L’ORGANITZACIÓ, sense limitació temporal ni territorial, a exhibir, 
publicar i/o difondre imatges i/o vídeos resultants de tot el procés amb l’única 
finalitat de realitzar, executar i concloure EL CONCURS, i de promocionar-ne i 
divulgar-ne futures edicions. 
 
Així mateix, la persona guanyadora d’EL CONCURS cedeix a L’ORGANITZACIÓ 
tots els drets d’imatge que li puguin correspondre en relació amb la difusió de les 



imatges i/o els vídeos. Aquesta cessió inclou qualsevol dret d'explotació, en 
qualsevol forma, modalitat i suport. Aquesta cessió de drets és gratuïta i amb 
caràcter d'exclusiva, i sense cap limitació ni territorial ni temporal i 
L’ORGANITZACIÓ a emetre els vídeos en diferents suports promocionals amb 
l’objectiu exclusiu de promoure el consum de fruita entres els nens i les nenes. 
 
14.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
En compliment del que estableix el Reglament (UE) núm. 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, la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Llei 
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç 
electrònic, i altres normes de desplegament, l'enviament voluntari de les dades 
personals (nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i codi postal) per a 
permetre el contacte i el lliurament efectiu del premi, implica el consentiment de la 
persona guanyadora perquè L’ORGANITZACIÓ les tracti de forma automatitzada 
amb la finalitat de dur a terme les gestions i comunicacions necessàries per al 
correcte desenvolupament d’ EL CONCURS. Les persones participants 
garanteixen que totes les dades facilitades són certes. 
 
15.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
Les persones participants, pel sol fet de participar a EL CONCURS, n’accepten les 
bases. Així mateix, accepten el criteri de L’ORGANITZACIÓ pel que fa a la 
resolució de qualsevol controvèrsia derivada d' EL CONCURS, se sotmeten als 
jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida en cas de litigi, i renuncien expressament al 
fur que els pugui correspondre. L'incompliment per la persona participant de 
qualsevol de les Bases en determina l’eliminació immediata. 
 
Si la persona guanyadora no compleix els requisits exigits en aquestes Bases, o 
les dades que proporciona per participar-hi  són vàlides, o no dona les dades 
necessàries que li siguin sol·licitades, no rebrà el premi objecte d’aquesta 
promoció. 
 
16.- RESPONSABILITAT 
Les persones participants menors d’edat han d’acreditar que han obtingut el 
consentiment exprés dels pares, les mares o els tutors per a l'ús i la difusió de la 
seva imatge dins del marc d’EL CONCURS, que aquests assumeixen qualsevol 
responsabilitat que se’n pugui derivar i que exoneren expressament 
L’ORGANITZACIÓ de qualsevol responsabilitat al respecte. A més,  
L’ORGANITZACIÓ està exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i 
perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, es 



derivin de l’ús indegut pels usuaris dels serveis i dels continguts, i, en particular, 
encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa 
derivats de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en 
qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal. 
 
Igualment, L’ORGANITZACIÓ està exempta de tota responsabilitat pels danys i 
perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús indegut o la manipulació que 
usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general 
d’aquesta pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual, si 
escau, i per la falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web. 
 
L’ORGANITZACIÓ no es responsabilitza de cap possible pèrdua, deteriorament, 
robatori, retard o de qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet, 
com puguin ser problemes de funcionament de la xarxa, que puguin afectar els 
vídeos presentats o al el normal desenvolupament d’EL CONCURS. 


