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CONCURSO DA CAÑA DO PAÍS 

 

Bases reguladoras para o Concurso da Caña do País dentro da XXXII Festa Mostra da 

Caña do País co gallo de fomentar o turismo e a gastronomía de Valga. 

 

PREÁMBULO 

 

A XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, considerada Ben de Interese de 

Galicia, é a celebración que máis visitantes atrae ao Concello de Valga. Esta festa 

gastronómica enxalza os dous produtos máis destacados do concello, ademais serve de 

escaparate para o turismo e centros hostaleiros locais.  

Por este motivo, e coa intención de contribuír á promoción turística e hostaleira, o 

concello de Valga elabora unhas bases de subvencións para o Concurso da Caña do 

País dentro da XXXII Mostra da Caña do País. 

 

BASES DA CONVOCATORIA EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA SUBVENCIONAR O 

CONCURSO DA CAÑA DENTRO DA XXXII MOSTRA DA CAÑA DO PAÍS DO CONCELLO DE 

VALGA 

 

1. OBXECTIVO 

O obxectivo das presentes bases é regular as condicións do Concurso da Caña do País 

dentro da XXXII Festa Mostra da Caña do País. 

 

2. PRESUPOSTO DISPOÑIBLE 

As cantidades destinadas a esta convocatoria serán de: 

  1000 euros, en premios, realizándose o gasto con cargo á 338489,00. 

  600 euros, en trofeos, realizándose o gasto con cargo á 3380226,09. 

 

3. CONCORRENCIA COMPETITIVA 

Os premios inherentes a este concurso concederanse en réxime de concorrencia 

competitiva, previo estudo e valoración por parte do xurado. 
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4. PARTICIPANTES 

Considéranse participantes as persoas físicas que concorran nas condicións 

establecidas nestas bases. 

 

5. EMISIÓN E PAGO DOS PREMIOS 

O concello repartirá o presuposto dispoñible da seguinte maneira: 

 

 BRANCA 

1º PREMIO: Trofeo conmemorativo, diploma e 400 euros. 

2º PREMIO: Trofeo conmemorativo e diploma. 

 

 HERBAS 

1º PREMIO: Trofeo conmemorativo, diploma e 300 euros. 

2º PREMIO: Trofeo conmemorativo e diploma. 

 

 TOSTADA 

1º PREMIO: Trofeo conmemorativo, diploma e 300 euros. 

2º PREMIO: Trofeo conmemorativo e diploma. 

O concello emitirá uns vales coas respectivas contías económicas. Os vales poderán ser 

trocados no concello de Valga polo seu equivalente económico. 

Estes vales serán entregados durante os días da celebración da XXXII Festa da Anguía e 

Mostra da Caña do País. 

 

 

6. REQUISITOS PARA A CONDICIÓN DE PARTICIPANTE 

 

As persoas participantes deberán estar empadroadas no concello de Valga e estar 

dadas  e estar dadas de alta no rexistro de destiladores artesanais da Axencia 

Tributaria. 

Non poderán obter a condición de participantes as persoas en quen concorra algunha 

das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 

Subvencións. 
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7. CONCURSO  

O concurso rexerase polos seguintes apartados: 

 

 Modalidades: 

O concurso baséase en tres modalidades de produto final e de elaboración 

propia: 

 

 Caña branca 

 Caña de herbas 

 Caña tostada 

 

 Procedemento: 

 

O concurso constará de dúas partes para cada modalidade. 

 

 Precata:  

Na precata farase unha primeira selección entre os produtos 

presentados. 

 Cata:  

Na cata decidirase os produtos gañadores de entre os seleccionados 

na precata. 

 

 

 Embotellado e presentación: 

 

 Coa finalidade de manter a igualdade de participación e, para manter 

o anonimato, as persoas participantes deberán presentar o seu 

produto nun tipo de envase específico que recollerán, con 

anterioridade, no concello de Valga. 

 

 Os/As participantes, entregarán o envase co produto final, 

debidamente embotellado, no concello de Valga, onde se lles 

asignará un número de participación en cada modalidade á que se 

presente. Tamén se lles entregará o mesmo número para identificar 

o sobre coa ficha de inscrición e que acompañará ao produto 

presentado. 
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8. REQUISITOS E DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA A PARTICIPACIÓN 

Ademais dos requisitos establecido no artigo anterior, as persoas participantes 

deberán cumprir todos e cada un dos requisitos establecidos no artigo 13 da da Lei 

Xeral de Subvencións. 

As persoas participantes deberán entregar co concello de Valga: 

 

 O produto debidamente embotellado, cumprindo os requisitos expostos nos 

artigos anteriores. 

 Un sobre pechado identificado co número entregado ao presentar o 

produto. No interior xuntarase a ficha de inscrición incorporada nas 

presentes bases cos datos persoais, o enderezo e teléfono de contacto. 

Cada persoa participante poderase presentar a calquera das modalidades establecidas 

condicionado a presentar un so produto por modalidade. 

 

 

9. PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

O prazo de presentación dos produtos e sobres de participación será ata o 22 de 

agosto de 2022 ás 14:00 horas. 

A presentación farase a través do rexistro do concello de Valga. 

 

 

10. OBRIGATORIEDADE DE CESIÓN 

O/A gañador/a do primeiro premio de cada modalidade na que se compite, terá unha 

obrigatoriedade de ceder ao concello de Valga un garrafón de 16 litros da caña 

resultante do mesmo destilado que a premiada. 

O resto de envases presentados, poderán ser recuperados transcorridos 30 días dende 

a publicación oficial dos produtos premiados. Transcorrido este prazo, se non se 

retirasen, os produtos presentados pasarán a ser de propiedade municipal, podendo 

facer o concello de Valga, o que estime oportuno. 
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11. TROCO E VIXENCIA DOS VALES 

Os vales poderán trocarse no concello de Valga, polos/as gañadores/as. 

Os vales deberán ser trocados a partir do transcurso dunha semana dende a súa 

entrega e quedarán sen vixencia no prazo dun mes dende o inicio do período de troco. 

 

 

12. ÓRGANO COMPETENTE PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA 

O órgano competente para ditar cantos acordos se requiran no procedemento será o 

alcalde do concello de Valga.  

 

13. COMPOSICIÓN E COMPETENCIAS DO XURADO  

O xurado estará composto por un mínimo de tres e un máximo de cinco compoñentes. 

 Os compoñentes serán persoas coñecedoras do produto e a súa elaboración. 

O xurado resérvase o dereito a deixar deserto o concurso baixo os criterios de 

adecuación e calidade mínima de acordo cos obxectivos do concurso. 

As decisións do xurado serán inapelables. 

 

14. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 

O xurado resérvase o dereito de rexeitar calquera producto que non cumprise cos 

distintos apartados establecidos nestas bases reguladoras.  

 

 

15. MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN 

Calquera alteración das condicións tidas en conta para a concesión dos premios dará 

lugar á modificación da resolución de concesión, de acordo co establecido no artigo 

19.4 da Lei 38/2003, de 17 de novembro. 
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16. RÉXIME XURÍDICO 

Ademais do disposto nas presentes bases, a presente convocatoria supeditarase ao 

establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no Real Decreto 

887/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, na Norma de execución presupostaria que se atope vixente 

en cada momento de cada convocatoria, e demais normativa que resulte de aplicación. 

 

17. ACEPTACIÓN 

A participación neste concurso supón a plena aceptación das presentes bases e a 

conformidade coas decisións do Xurado.  

A organización resérvase o dereito a introducir, se o cre convinte, as modificacións 

necesarias para o bo funcionamento do concurso. 
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XXXII CONCURSO DA CAÑA DO PAÍS 

 

FICHA DE INSCRICIÓN E DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D./Dª. ________________________________________________________________ 

Con D.N.I. nº ___________________________________________ e con domicilio en 

_____________________________________________________________________ 

con teléfono de contacto ______________________________e enderezo electrónico 

_____________________________________________________________________ 

DECLARA 

Primeiro: Que coñece as bases do CONCURSO DA CAÑA DO PAÍS e fai constar a súa 

conformidade e aceptación das expresadas bases a cuxo efecto manifesta: 

Segundo: Que está empadroado en Valga e que está dado de alta no rexistro de destiladores 

artesanais da Axencia Tributaria. 

Terceiro: Que o produto presentado é de produción propia.  

Cuarto: Que non se atopa en ningunha das prohibicións para ser beneficiaria de subvencións 

establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003. 

Quinto: Que acompaña á presente ficha de inscrición os seguintes elementos e 

documentación: 

 Envase co produto final, debidamente embotellado e identificado coa modalidade e 

o número de participación. 

 Sobre pechado, unicamente identificado número de participación da modalidade, 

que contén esta ficha.  

 Fotocopia do D.N.I. 

E para que conste asina a presente declaración en     

 Valga, a ______ de _________________de 2022. 

Asdo.:  
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