Ir. CONCURS D’APARADORS DE NADAL

L’Ajuntament de Llançà organitza el Ir. Concurs d’Aparadors de Nadal amb la col·laboració
de l’Associació de Comerciants de Llançà
BASES
1. Objectiu: Aquestes bases regulen el I Concurs d’Aparadors de Nadal, que té per objecte
dinamitzar i posar en valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector tot premiant
les millors decoracions dels establiments comercials amb motiu de les festes nadalenques.
2. Règim Jurídic: Serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
pel que fa a l’atorgament dels premis i la restant normativa administrativa.
3. Temàtica: La temàtica del concurs ha de reflectir l’esperit nadalenc.
4. Participació: Poden participar les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que
siguin titulars d’un establiment comercial, de serveis i de restauració de Llançà.
La inscripció és gratuïta.
L’ajuntament facilitarà un distintiu amb el número de participant a tots els participants, el qual
es col·locarà en l’aparador en un lloc visible durant el període d’exposició de l’aparador.
5. Jurat: El concurs d’aparadors constarà de dues modalitats: el jurat popular i el jurat
professional, que funcionaran en paral·lel.
- Premi Jurat Professional estarà format per:
• un membre en representació de l’Ajuntament de Llançà
• un membre en representació de l’Associació de Comerciants de Llançà
• un membre en representació de la Cambra de Comerç de Girona
La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho.
El veredicte serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat de declarar el premi desert.
En el cas que algun membre del jurat sigui el titular d’un dels establiments participants, aquest
no podrà votar l’aparador del seu establiment i la puntuació final d’aquest aparador serà la
mitjana de les puntuacions obtingudes pels altres 2 membres del jurat.

- Premi Jurat Popular. La ciutadania, votarà al perfil d’Instagram “promocio_llanca” amb el
hastag #aparadorsllançà2020 l’aparador que més li agradi fins el 6 de gener de 2021, moment
en què finalitza la campanya.

En cas que l’aparador més votat pel jurat popular coincideixi amb el professional, es donarà el
premi al següent aparador més votat pel públic.
Per a poder participar com a ciutadà cal ser seguidor del perfil oficial de l’Àrea de Comerç i
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llançà (promocio_llanca).
L’òrgan competent per aprovar els premis és la Junta de Govern Local, en base a la proposta del
Jurat Professional i la votació popular. Per conseqüent, en la primera Junta de Govern Local del
mes de gener s’aprovarà la resolució final. El veredicte es donarà a conèixer l’endemà de la
celebració d’aquesta.
6. Inscripcions i terminis: Per tal de concursar s’haurà d’emplenar el full de sol·licitud i enviarho conjuntament amb dues fotografies de l’aparador, una genèrica i una altra més al detall, al
correu electrònic: promocioeconomica@llanca.cat .
El fet de no enviar les fotos dels aparadors comportarà quedar descartat directament de la
selecció.
El període d’inscripció comença el 30 de novembre i finalitza el 13 de desembre.
Quan una persona física sigui titular de més d’un establiment, podrà presentar-los tots a
concurs.
Els aparadors participants s’hauran d’exhibir des del dia 14 de desembre del 2020 fins al 6 de
gener del 2021.
7. Procediment: Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, es publicaran totes les
fotografies aportades al perfil d’Instagram abans esmentat.
Els membres del Jurat faran una passejada pels aparadors participants i faran una valoració en
funció dels criteris indicats.
El Jurat professional podrà visitar els establiments, i fotografiar els aparadors participants per
elaborar un dossier i fer publicitat als medis i xarxes socials.
Els ciutadans que vulguin votar, podran fer-ho visitant els aparadors o en base a les fotografies
penjades.
8. Criteris de valoració: Per a decidir els premiats, es valoraran les següents característiques dels
aparadors presentats, fins a un màxim de 10 punts:
- originalitat, fins a 2 punts
- grau de vinculació entre la temàtica nadalenca i la presentació del propi producte, fins a 2 punts
- qualitat artística, disseny, fins a 2 punts
- il·luminació, fins a 2 punts
- utilització de materials reciclats o reciclables, fins a 2 punts.
9. Dotació econòmica i Premis: Per aquesta convocatòria es preveu una dotació econòmica
màxima 800 €.
- Premi jurat professional: Val de 300 € a gastar en els establiments que formen part de
l’Associació de Comerciants + diploma
- Premi jurat popular: Val de 300 € a gastar en els establiments que formen part de l’Associació
de Comerciants + diploma
Entre tots els ciutadans i ciutadanes participants a la votació popular es sortejaran 10
vals de 20€ a gastar en els establiments associats a l’Associació de Comerciants. El sorteig es farà

mitjançant l’aplicació https://www.sortea2.com i el resultat es publicarà al perfil d’instagram de
l’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llançà.
Tots els premis es podran consumir en el període comprès del 27 de gener al 30 d’abril de 2021.
10. Drets d’autor: Els establiments i persones participants cedeixen a l’ajuntament els drets
d’imatge, reproducció i difusió pública relacionats amb el concurs.
Les fotografies aportades al concurs seran cedides a l’Ajuntament de Llançà pel seu ús, exhibició,
reproducció, difusió pública.
11. Acceptació de les bases: La participació en el concurs comporta el ple coneixement i
l’acceptació d’aquestes bases i del resultat de les votacions del jurat.
L’ajuntament, com a entitat organitzadora, es reserva la facultat de resoldre qualsevol imprevist.
Les bases del I Concurs d’Aparadors Comercials de Nadal Llançà 2020 estan dipositades i
disponibles a l’Ajuntament de Llançà i també es poden consultar a la web www.llanca.cat .

Per a més informació:
Ajuntament de Llançà - Comerç i Promoció Econòmica
972 38 01 81 – ext. 42
promocioeconomica@llanca.cat

