
 

 

 
 
 

BASES DEL CONCURS D’APARADORS RODA DE BERÀ 2019 
 
 

1.Objectiu 
Per tal de dinamitzar l’activitat comercial local durant les festes de Nadal, es convoca un 
concurs per seleccionar el millor aparador entre els comerços del nostre municipi. 
 
2.Temàtica 
El guarniment i objectes decoratius dels aparadors hauran de respectar la temàtica 
nadalenca i pròpia d’aquestes dates. 
 
3. Participants 
Hi pot participar qualsevol local amb un aparador visible des del carrer i que tinguin una 
activitat comercial o industrial al nostre municipi. 
 
4. Terminis 
Data límit d’inscripció:  20 de desembre de 2019 fins les 12 hores. 
Els noms dels guanyadors  es farà públic el dia 21 de desembre de 2019, a la web 
municipal. 
 
5. Lloc d’inscripció com a participants del concurs  
Hotel d’Entitats de l’Ajuntament de Roda de Berà  
C/  Mossèn David Pujol, 2- RODA DE BERÀ 
 
6. El jurat 
El Jurat estarà format per un regidor de cada grup municipal amb representació al plenari. 
La presidència honorífica del Jurat pot ostentar-la l’ Il·lm. Sr. Alcalde de la Corporació o 
persona en qui delegui.  
 
El resultat del Jurat deurà ser considerat inapel·lable, comunicant-se a tots els participants 
d’acord amb les Bases que regulen el concurs. 
 
El jurat podrà declarar desert el concurs, en cas de considerar que cap dels treballs 
presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiats. 
 
El jurat farà servir el següent barem de puntuació i criteris: 
 
- Creativitat i originalitat (fins a 10 punts). 
- Adequació a la temàtica  (fins a 10 punts) 
- Innovació tecnològica (fins a 5 punts) 
 
La visita del jurat als diferents comerços es farà divendres 20 de desembre a partir de les 
19:00 hores  
 
7. Veredicte 
El jurat seleccionarà un primer, un segon i un tercer guanyador. El jurat podrà concedir  un o 
més accèssits, si així ho estima oportú. 
  



 

 

8. Premis 
Primer premi: 1 viatge de Cap de Setmana valorat en 150 euros. 
Segon premi: Sopar per a dues persones en un restaurant de Roda de Berà valorat en 60 
euros. 
Tercer premi: Lot de Nadal valorat en 40 euros. 
 
El lliurament de premis es farà el dia 27 de desembre a les 19:00 hores al Poliesportiu. 
 
9. Drets d’autor 
El guanyador cedirà a l’Ajuntament de Roda de Berà, els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública sobre la imatge de l’aparador, el qual podrà utilitzar per promoure i 
dinamitzar l’activitat comercial al nostre municipi. 
 
10. Acceptació de les bases 
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 
 
L’Ajuntament de Roda de Berà es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís 
una causa justificada. 
 
Per a més informació  
Hotel d’Entitats de l’Ajuntament de Roda de Berà  
C/  Mossèn David Pujol, 2- RODA DE BERÀ 
 
 
 
 


