
 
 
 
BASES DEL CONCURS D’APARADORS NADALENCS 2021 

 
1. Objecte i tema  
 
L’objectiu és promoure i dinamitzar el comerç local fent que el Nadal de 2021 llueixi als carrers i 

establiments del municipi. La temàtica serà la festivitat nadalenca en qualsevol dels seus aspectes 
representatius.  
 
2. Participants  
 
Hi poden participar tots els establiments comercials, de serveis i de restauració del municipi de 

Sallent que disposin d’un aparador i s’hagin inscrit al concurs. 

 
3. Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds  
 
Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar en línia del 17 al 22 de novembre de 2021  
emplenant directament  el formulari  disponible a l’APP de Sallent, a la web municipal o  al següent 
enllaç: INSCRIPCIÓ CONCURS APARADORS NADAL 2021 

 
En cap cas s’avaluarà un comerç no inscrit específicament en aquest premi.  
 
4. Termini i Durada  
 
Els aparadors hauran d’estar muntats el 7 de desembre i visibles al públic fins al 6 de gener de 
2022. 

  

5. Premis  
 
5.1 El concurs premiarà tres aparadors i el  premi que s’entregarà a cada guanyador serà el 
següent: 
 
Premi: 150 euros en vals de compra per gastar al comerç local o restauració (1) i publicitat a  

Ràdio Sallent (2). 
 

(1) El premi s’entregarà dividit en vals de compra de 50 euros. 
(2) Publicitat a Ràdio Sallent, que consistirà en dos passis diaris durant dos mesos. 

 
La resta d’ aparadors que no han obtingut premi, s’obsequiarà amb un val de compra  de 20 euros 

per gastar al comerç local o restauració. 
 
 

5.2 El concurs també premiarà les persones que visitin els aparadors participants del 
concurs d’aparadors nadalencs 2021, amb el sorteig de 3 premis. Cada premi inclourà: 
 
Premi: 80 euros en vals de compra per gastar al comerç local o restauració (3) i 2 entrades  per 

utilitzar a l’Espai Cultural Fàbrica Vella durant l’any 2022. 
 

(3) El premi s’entregarà dividit en vals de compra de 20,00 € 
 
 
Com es pot participar en el sorteig: 
Els comerços participants en aquest concurs col·locaran un ”tió de Nadal” al seu aparador, i els 

visitants que el trobin hauran de marcar a la butlleta del concurs el color de la manta del tió (pot 
ser vermella, daurada o verda). Per poder participar en el sorteig s’han de visitar tots els aparadors  
del concurs i marcar correctament el color de la manta del tió que li correspon a cada establiment.  
 

 
 

 

https://forms.gle/QsSbzjnov8MsCN1X9


 
 

5.3 El concurs també vol premiar als nens i nenes de fins a 12 anys  que visitin els 
aparadors participants del concurs d’aparadors nadalencs 2021, amb un sorteig especial de 
3 premis. Cada premi inclourà: 
 
Premi: 1 lot de joguines cedides per IMC TOYS amb centre logístic a la planta de Sallent + 1 llibre 
de lectura que serà diferent en funció de l’edat del nen o nena.  
 

Com es pot participar en el sorteig infantil: 
Els comerços participants en aquest concurs col·locaran un ”tió de Nadal” al seu aparador, i els 
visitants que el trobin hauran de marcar a la butlleta del concurs el color de la manta del tió (pot 
ser vermella, daurada o verda). Per poder participar en el sorteig s’han de visitar tots els aparadors  
del concurs i marcar correctament el color de la manta del tió que li correspon a cada establiment.  
 

5.4 Les butlletes emplenades relacionades amb els premis de l’apartat 5.2 i 5.3 es podran dipositar  
a les bústies situades a la travessia del teatre i a la plaça de la Pau, del 7 de desembre al 
5 de gener de  2022.   

 
Només es podrà emplenar una butlleta per persona i sorteig (4). Si es comprova que hi ha un 
incompliment d’aquestes condicions, les butlletes quedaran  invalidades per entrar al sorteig. 
 

(4) Per tant, el pare, mare o tutor del nen o nena que participa en el premi especial infantil 
també pot emplenar una butlleta amb el seu nom pel sorteig dels vals de compra.  

 
 
6. Jurat  
 
El jurat que ha d’atorgar els tres premis del concurs d’aparadors que estableix  l’ apartat 5.1 d’ 

aquestes bases estarà format per: 

 
 Un representant dels comerços. 
 Un o dos experts en temes artístics o en aparadorisme o decoració 
 La regidora del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent 

 

La visita del Jurat als establiments es realitzarà entre el 10 i el 23 de desembre de 2021. 
 
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.  
 
 
7. Criteris  
 

Cadascun dels membres del jurat tindrà una graella de valoració amb els criteris següents: 
 L’originalitat, la creativitat i la innovació. 
 La qualitat artística,  la composició i el treball de confecció dels aparadors 

 La utilització de materials respectuosos amb el medi ambient i materials reciclats. 
 Adequació a la temàtica festiva. 

 
Es valoraran de 0 a 5 punts cada criteri per a cadascun dels aparadors participants. Els resultats 

dels diferents membres del jurat se sumen i es debaten per obtenir els tres aparadors premiats. 
 
 
8. Veredicte i lliurament de premis 
   
El veredicte del jurat en relació amb els tres aparadors premiats es farà públic el dia 28 de 

desembre de 2021. L’Ajuntament de Sallent farà difusió del resultat del concurs a través de la 
web municipal, notes de premsa i la ràdio. A més, es lliurarà un distintiu per posar a l’aparador on 
es reconegui el premi. 
 
 

 
 

 



 
 

El sorteig dels 3  premis de 80 euros  per gastar al comerç local de Sallent, que també inclou la 
restauració  i els 3 premis especials infantils, es realitzarà el dia 11 de gener de 2022 al 
centre ocupacional d’AMPANS de Sallent.  
 
 
El lliurament de tots els premis es realitzarà el dia 13 de gener a l’Espai Cultural Fàbrica 
Vella. L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar o modificar el dia o el lloc d’aquesta entrega de 

premis en compliment dels protocols vigents per a la prevenció de la COVID-19. 
 
9. Acceptació de les bases 
 
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 jurat. 
 
Sallent,  novembre de 2021 

    


