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BASES DE LA 6a EDICIÓ DEL PREMI “PRODUCTE 

ECOLÒGIC DE L'ANY” 
 

L'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, d'ara endavant APAEMA, convoca la 

6ena edició del Premi "Producte ecològic de l'any 2023" que té l'objectiu de promoure i visibilitzar 

les bones iniciatives del sector agrari i ecològic de Mallorca. 

 

Organització: 

El concurs està organitzat per part de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de 

Mallorca (APAEMA) amb CIF G57510737 i amb seu al carrer d'en Veiet 17 de Porreres. 

 

Temàtica: 

Premi al millor producte ecològic de l'any de Mallorca. 

 

Destinataris: 

Persones, empreses o entitats sòcies d'APAEMA i inscrites corresponentment al CBPAE. 

 

Inscripció: 

 

Data límit d'inscripció: fins al 24 de març de 2023 a les 14h 

 

Preu inscripció: gratuïta 

 

Per participar, cal emplenar el formulari on es descrigui el producte que es 

vol presentar al concurs amb la següent informació: 

 

• Característiques i bondats del producte. 

• Finca/indústria on es produeix o s'elabora. 

• Varietats utilitzades. 

• Innovació. 

https://forms.gle/mbygsyLt3GafVLED7
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• Criteris ambientals. 

• Criteris socials. 

• Preu de venda a públic. 

• Qualsevol altre informació que el o la participant consideri oportuns. 

 

Al formulari s'haurà d'adjuntar una foto del producte amb prou resolució. De manera voluntària, 

també poden adjuntar-se vídeos, una memòria, enllaços a la web i xarxes socials, insercions a 

mitjans de comunicació, etc. 

 

Les inscripcions que no comprenguin la informació obligatòria i no s’enviïn abans de la data límit 

no seran admeses. 

 

Categories: 

No s'estableixen categories.  

 

Limitacions: 

Queden exclosos de participació els productes que hagin rebut aquest premi amb 

anterioritat. Es podran presentar un màxim d’un producte per soci. 

 

Enviament de les mostres: 

D’entrada cada participant entregarà 3 exemplars de cada producte participant al domicili carrer 

d'en Veiet número 17 de Porreres. El jurat es reserva el dret de sol·licitar més exemplars als 

participants en cas que no siguin suficients els 3 exemplars. En cas que hi hagi excedents de les 

mostres, aquestes seran retornades als participants. 

 

Jurat i valoracions: 

 

El jurat estarà compost de: 

 

• Un/a representant d'APAEMA. 

• Un/a representat de l'Ajuntament de Porreres. 

• Un/a representant de l'Associació de Varietats Locals. 

• Un/a representant del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. 

• Un/a representant de DG de Comerç. 

• Un/a representant de la DG d'Agricultura. 

• Un/a representant d'una entitat ecologista. 

• Un/a dissenyador gràfic o industrial. 

• Un/a representant d'una associació de consumidors. 

• Un/a cuiner/a de renom. 

 

El jurat valorarà (sense ordre de prioritats): 
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• Qualitat del producte.  

• Presentació del producte. 

• Innovació dins del sector agrari ecològic de Mallorca. 

• Inclusió de varietats locals i productes provinents de races autòctones. 

• Proporció de producte local. 

• Criteris ambientals. 

• Criteris socials. 

• Altres informacions que es considerin d'interès. 

 

 

Premis: 

 

Es concedirà un únic premi que consistirà en una escultura, un diploma, l'entrega de 1.000 

exemplars de l'etiqueta de “Producte ecològic de l'any 2023”, la difusió del producte premiat amb 

els mitjans de l'abast de l'associació. 

 

Anunci de premi: 

 

L'anunci del Premi “Producte ecològic de l'any 2023” es farà per correu electrònic i 

telèfon al/la guanyador/a just després de les valoracions del jurat. 

 

Lliurament de premis: 

 

El lliurament del Premi “Producte ecològic de l'any 2023” es farà durant la XVI 

Diada d'Agricultura Ecològica, dia 23 d'abril. A més a més, durant tota la jornada, els 

productes participants estaran exposats a la plaça de Porreres. 

 

Més informació: 

 

Maria Antònia Aloy: promocio.apaema@gmail.com  

Web: www.apaema.net 

Xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter 

 

 


