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BASES DEL 19è CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA 2016 
 
El departament d’Acció Comercial, convoca el 19è. CONCURS DE DECORACIÓ 
NADALENCA, dins de la campanya de Nadal 2016, com una acció per a la promoció del 
comerç local i la millora de la imatge del municipi.  
 
Es tracta de la 19ena edició d’un concurs que s’adreça a tots els comerciants i habitants de 
Deltebre, que aquest any consta amb les modalitats d’aparadors i decoració nadalenca 
de cases i jardins.  
 
El concurs es regirà per les bases següents:  
 
1.- Participants:  
Aparadors: Hi podran participar tots els comerciants amb establiment obert al municipi.  

Cases i jardins: Obert a tot el poble.  
 
2.- Temes:  
Decoració nadalenca  

 
3.- Jurat  
 
El veredicte del concurs d’aparadors serà el d’un mateix jurat que estarà format per 
representants d’entitats relacionades amb el sector comercial i cultural, en aquesta ocasió 
les persones escollides per fer de jurat són: 

 
- Albert Vidal (Dissenyador de Vèrtex Comunicació)  
- Verònica Guirguis (Vèrtex Comunicació)  
- Joaquim Gilabert ( Dissenyador de Rètols Rull)   
- Inés Favà Sol (Dissenyadora de Rètols Rull)  
- Joan Marc Clofent i Agramunt (Dissenyador de 5doctubre) 
- Frank Curto (Dissenyador de Frank Disseny) 

 
 
 

La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per a fer-ho.  
 
Per altra banda, quant al veredicte del concurs de decoració de cases i jardins, es 
realitzarà per consulta popular per mig de les xarxes socials. 
 
El personal del departament d’Acció Comercial i el jurat integrat per persones 
especialitzades aclarirà qualsevol dubte que pugui sorgir en relació a aquestes bases.  
 
 
 
4.- Visita  
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Les visites del jurat es realitzaran entre el dia  15 i 24 de desembre a partir de les 17:30 
hores. Qualsevol canvi referent al dia de les visites per part del Jurat s’informarà a 
cadascun dels participants del concurs. Les realitzacions hauran d’estar preparades per a 
la seva exhibició a partir del dia 14 de desembre i s’han de conservar fins al dia 7 de gener. 
Els participants de la modalitat d’aparadors hauran de mantenir-los visiblement il·luminats 
fins a les 23h   

 
 
5.- Veredicte del Jurat  
 
El veredicte del Jurat del concurs d’aparadors es basarà en les puntuacions assignades 
per cada membre del jurat que ha visitat i puntuat cadascuna de les realitzacions 
presentades. Els criteris es valoren d’acord una escala de punts de l’1 al 10 pels criteris 
següents:  
 
- Impacte comercial (comerços)/ Espectacularitat (cases i jardins)  

- Qualitat artística i treball realitzat   

- Originalitat  

- Adequació a l’entorn  

- Missatge  

 
Els guanyadors seran els que hagin obtingut les puntuacions més altes per a cada 
modalitat. El veredicte serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat de variar el nombre o 
quantia dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts.  
 
 
6.- Inscripcions  
Seran gratuïtes i caldrà formalitzar-les abans del 3 de desembre al departament d’Acció 
Comercial de l’Ajuntament de Deltebre.  
 
7.- Premis  
La dotació dels premis establerta per a aquesta edició és de 825 € en premis que aniran a 
càrrec dels pressupostos municipals del 2016 i que es distribuiran de la següent manera:  
 
APARADORS:  
- 1r. 300 €  

- 2n. 200 €  

- 3r. 150 €  

 
CASES I JARDINS:  
 

- 1r.  100€  

- 2n. 75 €  

- 3r.  50  €  

 

8.- La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases 
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9.- El lliurament de premis tindrà lloc el dia 30 de desembre.  

 
 
 

 

 
 
 
  
 


