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BASES DEL CONCURS D’APARADORS AMB TEMÀTICA DE NADAL DEL 

COMERÇ LOCAL 2022 

 

1.- Objecte de les bases 

L’Associació Masquefa Comerç amb la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa convoca el 

concurs d’aparadors de Nadal 2022. 

 

2.- Objectiu 

L’objectiu del concurs d’aparadors de Nadal és dinamitzar i promoure el comerç local fent-lo 

partícip de l’atractivitat dels eixos comercials del poble durant les festes nadalenques. 

 

3.- Temàtica 

La temàtica haurà d’estar relacionada amb el Nadal. 

 

4.- Participants 

El concurs d’aparadors de Nadal està obert a tots els comerços i empreses de serveis del 

municipi que disposin d’un local amb aparador que reuneixi les condicions necessàries per a 

ser decorat, és a dir, qualsevol persona física o  jurídica legalment constituïda que sigui titular 

d’un establiment comercial on hi exerceixi la seva activitat habitual i que disposi d’aparador 

que doni a la via pública. 

 

5.- Ubicació de la decoració  

La decoració s’ha de limitar únicament a l’interior de l’aparador que doni a l’espai públic i sigui 

visible des del carrer.  

 

6.- Durada de la decoració 

La decoració de l’aparador ha d’estar muntada i visible al públic a partir del 21 de desembre i 

fins el 4 de gener (ambdós inclosos). 
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7.- Inscripcions  

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a través del formulari online que es 

trobarà disponible a www.masquefa.cat apartat “Tràmits” o al telèfon 93 772 78 28 abans del 

16 de desembre. En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar: 

Nom de l’establiment i adreça postal 

Nom de la persona de contacte 

Telèfon i correu electrònic 

Si estan associats a Masquefa Comerç 

 

8.- Composició del Jurat 

El jurat estarà composat per un representat de l’Associació de comerços i serveis de Masquefa 

i dos professionals de l’àmbit artístic. El jurat passarà per tots els comerços participants per a 

fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al 

públic, i valorarà els aparadors segons els criteris següents: 

- Element nadalenc 

- Originalitat 

- Creativitat 

- Color i/o vistositat 

- Proporció 

 

9.- Premis 

Hi haurà tres premis: 

- 1r premi: Menú degustació especial amb begudes incloses per a dues persones (per valor de 

126€ més IVA). 

- 2n premi: Menú degustació amb beguda inclosa per a dues persones (per valor de 90€ més 

IVA). 

- 3r premi: Menú de cap de setmana per a dues persones (per valor de 70€ més IVA). 
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10.- Lliurament de premis 

Els tres comerços premiats es faran públics a partir del dia 10 de gener a través de les xarxes 

socials de Masquefa Comerç i al web www.masquefa.cat. 

11.- La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la 

conformitat amb la resolució del jurat. Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes 

bases serà resolt pel departament de comerç de l’Ajuntament de Masquefa. 

 


