
 
CONCURS DE VINS DE LA  

186ena FIRA DE MÓRA LA NOVA 
 

2017 
 

BASES 
 

o La presentació d’un vi a concurs comporta l’obligatorietat 
d’ésser present a la Fira. 

o Dels vins presentats a concurs, cada celler o cooperativa ha 
de disposar d’existències suficients per tal de tenir-ne pels 
dies de la Fira. 

o Els cellers participants al concurs han de formar part de 
l’àmbit geogràfic de les comarques de la Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i Priorat. 

o El jurat del concurs estarà format per personal tècnic 
seleccionat per la comissió organitzadora. 

o Categories que s’estableixen: 
 

1. Vins de la collita de 2016  (jove) Blancs, rosats i negres. 
2. Vins de la collita de 2014 i 2015 (criança) Blancs i 

negres. 
3. Vins de la collita de 2013 i anteriors (reserva) Negres. 
4. Vins especials elaborats pels cellers participants, dolços 

i rancis. 
5. Escumosos. 
6. Blancs fermentats en bota 2016. 
7. Vermuts. 

 
o Si en alguna de les categories el jurat considera que els vins 

no tenen la qualitat requerida, aquesta quedarà deserta. 
o S’hauran de portar dues ampolles de cada tipus de vi que es 

presenti a concurs, acompanyat  per la fitxa de recollida de 
mostres amb totes les dades que es sol.liciten, sobretot 
indicar en quina categoria participa el vi presentat. 

o Les mostres s’hauran de portar a les oficines de 
l’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA fins el dilluns dia 29 de 
maig de 2017 (aquest dia inclòs) en horari de 8 a 14 hores. 

o No s’admetran a concurs les mostres de vi que es presentin 
després de la data indicada (29/05/2017). 

o Els cellers guanyadors d’algun premi cediran 3 ampolles de 
cada vi guanyador. Aquest vi es servirà en els actes 
d’inauguració de la Fira. 



o La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes 
bases. 

o L’incompliment d’alguna d’aquestes bases serà motiu de 
desqualificació. 

 
La data del concurs serà el dimecres dia 31 de maig de 2017, a les 
11 del matí. 
 
Us hi esperem 


