
                                                          
 
 

1 
 

BASES CONCURS IBIZA SLOW BURGER 
 

L'organitzador de la promoció de la Primera Edició del Concurs Ibiza Slow Burger és l'Ajuntament d´Eivissa, amb 

la col·laboració de PIMEEF i de Foment del Turisme. 

 

1. Data d'inici i data de finalització. 

 

El concurs començarà el 15 d'octubre de 2022 i acabarà el 30 de novembre de 2022. 

 

El concurs s'organitzarà entre restaurants i bars del municipi d'Eivissa que hi vulguin participar i que elaborin 

alguna de les dues propostes d'hamburguesa efectuades. 
 

El preu de la minihamburguesa amb beguda no ha de superar en cap cas els 8 euros, mentre que la completa 

amb beguda no ha de superar els 20 euros; cada establiment pot triar el seu preu i ingredients. 

 

2. Mecànica del concurs. 

 

En una guia es recullen els establiments participants amb les hamburgueses amb les quals es presenten al concurs 

en dos formats: concepte tapa i completa. Tots dos conceptes concursen al mateix premi. 

 

Les propostes dels participants se sotmetran a la votació d'un jurat professional compost pel president de la Reial 

Acadèmia de la Gastronomia d'Eivissa i Formentera, Pedro Matutes, en qualitat de president, el xef de la Gaia, 
Óscar Molina, qui compta amb una estrella Michelin, María José Amengual, advocada i col·laboradora del blog 

“Directe al Paladar”, a més d'impulsora del seu propi blog de receptes “Dit i Fet”; Ruth Alejandre, periodista i 

directora de “Gastrogurú”, i Jesús Trujillo, Ceo & Founder de facefoodmag. 

 

El jurat visita els establiments dividits per zones i han de valorar almenys cinc establiments perquè totes les 

propostes puguin ser examinades. A més, el públic general pot deixar la seua opinió en la pàgina web 

https://turismo.eivissa.es  i que seran tingudes en compte juntament amb les crítiques del jurat professional. 

 

La valoració de les hamburgueses en qualsevol dels dos formats es farà puntuant-les en funció d'uns paràmetres 

de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria); es valorarà la qualitat del 

servei, la presentació de l'hamburguesa, la qualitat de la carn/i o ingredients que la componguin, qualitat del pa, 
relació qualitat/preu i utilització de productes locals. 

 

La decisió es farà pública el 1 de desembre quan es triarà el guanyador d´un dels dos conceptes d’hamburguesa. 

 

3. Requisits per a participar-hi. 

 

Per a participar-hi és necessari completar el formulari d'inscripció amb les dades de contacte i els ingredients de 

l'hamburguesa o hamburgueses a concurs, així com possible guarnició d'acompanyament, preu i les begudes que 

s'inclouen en aquest preu. 
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Els participants poden concursar-hi amb dues propostes que seran avaluades: format miniburger i hamburguesa 

completa o ambdues.  

 

A més han d'indicar el nom del xef i remetre el seu logotip en qualitat vectorial abans del 10 d´octubre. 
 

4. Nombre de guanyadors i premi ofert. 

 

Es trien els guanyadors mitjançant les valoracions del jurat, segons uns criteris prèviament definits, a les quals se 

sumaran i tindran en consideració les valoracions del públic. 

 

Els establiments interessats a participar, i que han de pertànyer al municipi d'Eivissa, poden presentar la seua 

candidatura escrivint un correu electrònic a Ibizaslowburger@gmail.com abans del 10 d’octubre.  

 

Els establiments participants han de detallar la recepta de les seues hamburgueses i la presentació d'aquestes en 

el moment de fer la inscripció. 
 

L'elecció dels ingredients és totalment lliure i dependrà de la creativitat i de l'originalitat dels creadors d'aquestes 

propostes culinàries. 

 

El preu al públic de les miniburger amb una beguda ha de tenir un preu màxim de 8 euros, mentre que el de les 

burger completes amb beguda ha de ser d'un màxim de 20 euros en tots els casos. 

 

L'establiment guanyador tendrà l'oportunitat d'assistir i de participar en la fira gastronòmica Madrid Fusión. El 

cost d'inscripció del xef o propietari, vols, estada i dietes serà a càrrec de l'Ajuntament d´Eivissa. A més, rebrà 

com a trofeu un ganivet tradicional eivissenc gravat amb el seu nom i el de la primera edició d'aquest concurs. 

 
El premi no es pot canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altra recompensa, ni pot ser objecte de canvi o 

alteració. La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent. 

 

5. Desqualificacions i penalitzacions. 

 

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases, o que les dades 

proporcionades per a participar no són vàlides, la seua participació es considerarà nul·la i quedaran 

automàticament exclosos del concurs, i perdran tot dret sobre els premis atorgats en virtut del concurs. 

 

6. Protecció de dades personals. 

 
De conformitat amb el que s'estableix al Reglament general de protecció de dades, cada participant, amb 

l'acceptació d'aquestes bases legals, consent que les seues dades personals siguin incorporades a un fitxer, 

titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats 

i tramitar el lliurament del premi. Us informam que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, 

oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades 

mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Ibizaslowburger@gmail.com adjuntant en tots dos casos còpia 

d'un document identificatiu. 
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7. Canvis i acceptació. 

 

Ens reservam el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o 
menyscabi els drets dels participants en el concurs. 

 

* Criteris de valoració de les hamburgueses per al jurat professional: 

 

 

 

QUALITAT DEL SERVEI: 

 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) l'atenció que vàreu 

rebre per part de l'establiment, si us van preguntar pel punt de la carn i després van complir amb el que s’havia 

manifestat, si l'atenció va ser ràpida per part dels responsables, si van ser amables, etc. 
 

PRESENTACIÓ DE L'HAMBURGUESA: 

 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) els aspectes estètics 

que va tenir la vostra hamburguesa. 

 

QUALITAT DE LA CARN O ALTRES INGREDIENTS (PODEN SER VEGETARIANES O VEGANES): 

 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) si la vostra 

hamburguesa va ser tendra, sucosa i saborosa. 

 
QUALITAT DEL PA: 

 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) si el pa de la vostra 

hamburguesa va tenir un bon sabor i una massa esponjosa. 

 

RELACIÓ QUALITAT/PREU: 

 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) si pensau que la 

relació qualitat/preu de la vostra hamburguesa és l'adequada. 

 

UTILITZACIÓ DE PRODUCTES LOCALS: 
 

Valorau de l'1 al 7 (sent 1 una valoració poc satisfactòria, i 7 una valoració molt satisfactòria) la utilització de 

productes locals per a l'elaboració del plat. 


