
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “RUTA DE TAPAS  A BAÑA 2022” 
 
Expte. TEDEC: 2022/D001/000009  

 
1. OBXECTO DO CONCURSO 
ABAÑA TAPAS é o concurso de tapas do Concello da Baña promovido pola Concellería 
de Cultura, co fin de promocionar a hostalaría local e incentivar a cultura gastronómica 
no municipio, ademais do fomento do turismo. 
 
2. DATAS E LUGAR  
Esta primeira edición celebrarase a primeira e segunda fin de semana do mes de 
novembro de 2022 en todos os locais adheridos.  
 
3. QUEN PODE PARTICIPAR: 
Poden participar no concurso todos aqueles locais de hostalaría situados no Concello 
da Baña.  

SE NON SE CUMPRE UN MÍNIMO DE 5 INSCRICIÓNS, A ORGANIZACIÓN PODE 
DESESTIMAR DITO CONCURSO.  
 
4. SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN:  
Deberán rexistrarse antes do 3 de novembro, entregando o formulario de inscrición 
proporcionado a cada un dos locais e/ou que aparece na páxina web.  

O presente concurso queda suxeito ás limitacións que puideran impoñer as autoridades 
con competencias en materia de saúde pública. En execución das disposicións 
normativas que se diten, a organización aplicará as mesmas, non sendo 
responsabilidade do Concello a natureza de tales medidas, aínda cando impliquen a 
suspensión ou adiamento do certame. En todo caso, tratarase de aplicar as medidas 
que se diten buscando salvagardar todas as partes do concurso que sexan posibles. 
 
5. SISTEMA DE SELECCIÓN  
Co fin de fomentar o uso de produtos autóctonos de tempada e de proximidade, fíxase 
como requisito imprescindible para participar que as tapas inclúan na súa elaboración, 
produtos galegos de calidade e de tempada, tales como setas, castañas, fariña de millo, 
cabazas, acelgas, figos, marmelo... 
Cada local poderá presentar ao concurso un máximo de dúas tapas, podendo aumentar 
a tres no caso de ser unha tapa sen glute, vexetariana ou vegana.  
As tapas admitidas deberán figurar na oferta habitual do local nos horarios previamente 
establecidos con eles. Pasado o concurso, as tapas presentadas poderán seguir 
formando parte da oferta de cada local. 
Os locais participantes deberán comunicar á organización un horario fixo para a oferta 
das tapas e así reflectilo en toda a comunicación do evento.  
En cada establecemento só se poderán votar as tapas consumidas nel e en ningún caso 
as tapas doutro local, a razón dun único voto por tapa consumida. Os votos que non 
cumpran estas regras serán anulados.  
 
 



6. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Os criterios de valoración do xurado oficial, serán os que seguen:  
 Puntuación máx. 5 
Presentación  1 2 3 4 5 
Sabor e aroma  1 2 3 4 5 
Técnica empregada 1 2 3 4 5 
Temperatura do servizo  1 2 3 4 5 

Presentación: Cor, volume, orixinalidade, harmonía, facilidade para comer.  
Sabor e aroma: Condimentación correcta, arrecendo, acabado de facer.  
Elaboración e técnica: Punto de cocción correcto, dificultade, imaxinación.  
Temperatura do servizo: Correcta ou incorrecta. Frío, morno, quente.  

• Puntuación de 1 a 5 sendo 1 a menor puntuación e 5 a puntuación 
máxima.  

 
 
7. TRIBUNAL  
O tribunal consta de dúas categorías:  

• Unha primeira categoría conformada por un xurado profesional que  
estará composto por persoas do ámbito da hostalaría, do turismo, do xornalismo 
gastronómico e entidades relacionadas coa promoción gastronómica. 
Cada integrante deste xurado puntuará individualmente as tapas en función dos 
criterios de valoración que se indican, no punto 6. A puntuación final de cada 
tapa será a media aritmética da suma das distintas puntuacións outorgadas 
polos membros do xurado.  
O xurado estará coordinado por un secretario/a, que velará polo cumprimento 
das regras de funcionamento.  
 
• Por outra banda, os usuarios dos locais de hostalaría, cos seus votos 
participarán na elección da mellor tapa. 
Co obxecto de respectar ao máximo a decisión popular, os premios do público 
non son excluíntes.  

Cada un dos tribunais, xurado profesional e usuarios locais, terá unha ponderación dun 
55% xurado profesional e 45% voto dos usuarios.  
 

8. PREMIOS 

Premios locais hostalaría 2022  
Outorgaranse premios entre todas as tapas presentadas, mediante o voto ponderado 
do xurado profesional e do público, os seguintes premios:  

• 1º Premio á tapa da primeira edición ABAÑA TAPAS, con valor de 450€ 
• 2º Premio á tapa da primeira edición ABAÑA TAPAS, con valor de 250€. 

 
A tramitación dos gastos relativos a estes premios realizarase a cargo da partida 
orzamentaria 338.22609  
 



Premios ao público 2022  

Para fomentar a hostalaría e o turismo no noso municipio, a todos os usuarios que 
completen o Pasaporte de tapas, participarán nun sorteo dunha noite nunha casa rural 
do noso Concello.  
Serán 2 as persoas gañadoras que poderán desfrutar dunha noite na casa Rural O Folgo 
(Ordoeste) ou na Carballeira do Tambre (Troitosende). 
 
Este Pasaporte deberá estar selado ou firmado por todos e cada un dos locais os que 
asistan, e entregarase no último local visitado, para así comprobar a veracidade do 
mesmo e poder acceder a dito sorteo.  
 
A Entrega dos premios celebrarase a finais de novembro de 2022.  
 
9. DEREITOS E OBRIGAS DOS PARTICIPANTES E DO CONCELLO  
Os locais participantes estarán obrigados a:  

• Colaborar en todas as accións de comunicación do evento.  
• Selar ou firmar o “Pasaporte de tapas” a todos os clientes que o precisen, logo 

de que consuman a tapa específica do concurso e emitan o seu voto.   
• Exhibir nun lugar visible do interior do local o distintivo que identificará os 

participantes no concurso ABAÑA TAPAS 
• Indicar e diferenciar de xeito visible na súa oferta dentro do local as tapas que 

participen no concurso.  
• Exhibir nun lugar visible os elementos de votación.  
• Respectar o horario establecido para o servizo das tapas.  
• Servir a tapa cos mesmos ingredientes que se publicitan no Pasaporte de tapas 

A participación na categoría dos premios ABAÑA TAPAS 2022 por parte dos 
establecementos é voluntaria. É dicir, só poderán optar a estes premios os locais que o 
soliciten explicitamente na folla de inscrición.  
 
Esta inscrición implica as seguintes condicións:  

• A organización avisará aos establecementos participantes, na medida do 
posible, do día na que o xurado profesional vai acudir ao local para avaliar as 
tapas participantes nesta categoría.  

• O establecemento asumirá o custo das tapas e das consumicións do xurado 
profesional.  

• O xurado profesional en ningún caso avaliará as tapas dos establecementos que 
non se inscribiran explicitamente nesta categoría.  

• A elección das tapas gañadoras dos premios ABAÑA TAPAS farase mediante a 
ponderación da valoración do xurado profesional (55%) e a puntuación media 
obtida dos votos populares (45%), coas seguintes características:  

• As tapas gañadoras serán as que obteñan a maior puntuación total. En caso de 
empate, gañarán aquelas que teñan maior número de votos populares 
absolutos.  

• A organización velará especialmente porque se cumpran as bases anteriores e 
poderá eliminar do concurso os establecementos que non as cumpran. 



10. CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

a) Responsable do 
Tratamento 

CONCELLO DA BAÑA 
NIF: P1500700H 
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): 
dpd@concellodabana.gal  

b) Finalidad del tratamiento Xestión das actividades culturais organizadas ou promocionadas polo 
CONCELLO DA BAÑA. 

c) Legitimación Artículo 6.1.c) RGPD o tratamento é necesario para o cumprimento 
dunha obligación legal: 

- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

Artigo 6.1.e) RXPD o tratamento é necesario para o cumprimento dunha 
misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos 
conferidos ó responsable do tratamento. 
En certas ocasións o tratamento pode estar basado no artigo 6.1.a) do 
RXPD: consentimento das persoas afectadas. 

d) Categoría de 
interesados  

Personas i entidades participantes nas actividades culturais organizadas 
ou promovidas polo CONCELLO DA BAÑA. 

e) Categoría de datos 
-Datos identificativos: Nome e apellidos, NIF, Dirección postal, Teléfono, 
Imaxe, Correo electrónico, Sinatura. 
Número de conta 

f) Destinatarios Outras Administraciónes Públicas competentes na materia. Entidades ou 
profesionais externos que se encarguen da xestión de actividades 
culturais e que terán a consideración de encargado de tratamento. 

g) Transferencias 
Internacionais Non está previsto realizar transferencias internacionais.  

h) Prazos de conservación Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumplir coa 
finalidade para a que se recabaron e para determinar as posibles 
responsabilidades que se puideran derivar de dita finalidade e do 
tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de 
arquivos e documentación. En calquer caso, os datos poderán ser 
conservados, no seu caso, con fines de arquivo de interese público, fines 
de investigación científica e histórica ou fines estadísticos. 

i) Medidas de Seguridade As medidas de seguridade (técnicas e organizativas) implantadas 
cumpren co Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, 
de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade 
no ámbito da Administración Electrónica (ENS). 

 
 
 
11. RÉXIME DE RECURSOS 

 
Contra a presente resolución, que pon fin a vía administrativa poderá interpoñerse 
alternativamente RECURSO DE REPOSICIÓN potestativo ante o mesmo órgano que a 
ditou, no prazo de un mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación, de 
conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas; ; ou ben interpor directamente 
recurso contencioso-administrativo, o Xulgado do ContenciosoAdministrativo, no prazo 
de dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, 
de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición 



Contencioso-Administrativa. Si optásese por interpor o recurso de reposición potestativo 
non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto 
expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo 
de que o interesado poida interpor. calquera outro recurso que puidese estimar máis 
conveniente ao seu dereito. 


