
BASES CONCURS DECORACIÓ NADALENCA 

DE BALCONS I FAÇANES 
 
LA VILAVELLA – 2022 
 
PRIMERA – Objectiu 
Les presents bases tenen per objecte establir les normes que han de 
regir el concurs de decoració nadalenca de balcons i façanes durant 
les festes de Nadal en La Vilavella, promovent la creativitat i la 
participació ciutadana. 
 
SEGONA – Participants 
Pot participar qualsevol persona física que tinga un habitatge ubicat 
en el municipi de La Vilavella i que formalitze la corresponent 
inscripció en la data i forma establerta. Sols s’admetrà una sol·licitud 
per persona o comerç. 
 
TERCERA – Inscripcions 
Les inscripcions deuran realitzar-se per Registre General de 
l’Ajuntament de La Vilavella, en horari de 9.00 h a 14.00 h o a través 
de la seu electrònica. El termini d’inscripció s’obri a partir de l’endemà 
de la publicació de les presents bases en la pàgina web de 
l’Ajuntament de La Vilavella (www.lavilavella.com) i finalitzarà el 
dimecres 20 de desembre. 
 
QUARTA – Condicions de participació 
La decoració de balcons i façanes serà amb motiu i ambient propi de 
Nadal, sent de total llibertat la tècnica i l’estil utilitzat.  
La decoració deurà estar col·locada el dia 22 de desembre i romandre 
visible com a mínim fins al 6 de gener de 2023. La participació en 
este concurs implica la total acceptació de les presents bases, així 
com la decisió de l’Ajuntament i el Jurat en els casos no previstos en 
aquestes. Així mateix, s’autoritza a l’Ajuntament a realitzar i publicar 
quantes fotografies es consideren oportunes dels elements 
presentats a concurs i del mateix concurs. Els participants accepten 
expressament la publicació de les imatges en la pàgina web de 
l’Ajuntament, així com la difusió en les xarxes socials per a la 
divulgació de Nadal al municipi. 
 
 
 
 

http://www.lavilavella.com/


QUINTA – Premis 
Els premis que s’atorgaran seran els següents: 

• Primer premi: dotat amb 300€ i diploma 

• Segon premi: dotat amb 200€ i diploma 

• Tercer premi: dotat amb 100€ i diploma 
 
Els premis en metàl·lic concedits seran per a gastar en els comerços 
locals i es publicaran als canals oficials de l’Ajuntament de La 
Vilavella. Als premiats se’ls notificarà per seu electrònica, correu 
ordinari o per telèfon. 
 
SEXTA – Valoració 
El jurat tindrà en compte els criteris que s’exposen a continuació de 
cara a valorar tant els balcons i façanes com els aparadors 
comercials: 

• Disseny i composició 

• Originalitat 

• Creativitat 

• Us de motius nadalencs 
 
Cada membre del jurat valorarà amb una puntuació d’1 a 5 cadascú 
dels criteris establerts anteriorment, sent guanyador el balcó, façana 
o aparador comercial que major puntuació tinga. 
El Jurat es designarà a proposta de l’Ajuntament de La Vilavella i 
membres de la Corporació. La persona que actue com a secretari/a 
al Jurat actuarà amb veu, però sense vot. 
El Jurat passarà a visitar als participants el divendres 23 de 
desembre, per la qual cosa en eixa data deurà estar acabada tota la 
decoració que vullguen presentar. 
La decisió del Jurat es farà pública a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament www.lavilavella.com i a les xarxes socials oficials. 
 

En allò no previst a les bases, s’estarà el que dictamine el Jurat, que 
es reserva la facultat d’interpretar-les en cas de dubte, sempre en 
benefici del Concurs. 
 
SÈPTIMA – Decisió del Jurat 
La decisió del Jurat serà inapel·lable, notificant-se als guardonats i 
fent-se públic als diferents mitjans de comunicació. Si el Jurat 
qualificador ho estima  convenient, podrà declarar el Concurs desert. 
 
 
 

http://www.lavilavella.com/


OCTAVA – Publicitat del resultat 
El resultat del concurs es farà públic a la pàgina web institucional de 
l’Ajuntament de La Vilavella, publicant-se fotos dels guardonats. 
 
NOVENA – Normes finals 
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació 
per tots els concursants de les presents bases; motiu pel qual no 
podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació. 
 
Els òrgans competents, en cada cas, quedaran facultats per a 
resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris 
per al bon funcionament del concurs en tot el no previst en estes 
bases. 


