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Bases del Concurs 
 
Bases del Premi d'ornamentació nadalenca de façanes, balcons o finestres al 
municipi de Torroella de Montgrí  
 
 
Presentació 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí vol demanar l’ajuda a tota la vila  per aconseguir 
un enllumenat i una ornamentació nadalenca única, per a fomentar un esperit nadalenc 
proper.  
 
És per això que l’Àrea de Comerç aquest any vol tornar a organitzar el concurs 
d’ornamentació nadalenca de façanes, balcons o finestres al municipi de Torroella de 
Montgrí.  
 
Es tracta d’involucrar els vilatans en la decoració de Nadal, això si, sempre amb una 
estètica acurada i valorada.  
 
Amb aquest concurs es vol fomentar l’esperit nadalenc, tenint en compte components 
de tradició i innovació, i també ha de ser tècnicament sostenible i segura. 
 
 
Bases  
 
1. Objecte  
 
El Premi d’ornamentació nadalenca de façanes, balcons i finestres a Torroella de 
Montgrí té per objecte la selecció dels projectes d’il•luminació i ornamentació situats en 
balcons, façanes d’edificis o finestres en qualsevol indret del municipi de Torroella de 
Montgrí, que compleixin els requisits de la base segona i que tinguin els objectius 
següents: 
 
· Ambientar el municipi per les Festes de Nadal 
· La involucració dels ciutadans i les ciutadanes en la decoració del municipi per les 
Festes de Nadal en un any encara marcat per la pandèmia del Covid-19.  
 
2. Categories i participants 
 
El premi constarà en tres categories diferenciades, en les quals podran participar les 
persones físiques. 
 
Categories: 
 

- Categoria de façanes d’edificis 
- Categoria de balcons 
- Categoria de finestres 

 
Aquesta ornamentació s'ha de situar en els espais mencionats anteriorment i, han de 
donar a l’espai públic i han de ser visibles des del carrer. 
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Poden participar-hi únicament persones físiques majors d’edat i menors d’edat 
acompanyats d’un/a tutor/a legal. Cal que la persona que s’inscrigui al concurs sigui 
propietària, arrendatària o posseïdora d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual 
pertanyi la façana, el balcó o la finestra. 
 
Els immobles a decorar (façanes d’edificis balcons o finestres) han d’estar ubicats dins 
el municipi de Torroella de Montgrí. 
 
3. Sol·licituds i termini de presentació 
 
Els participants s'han d’inscriure en el web específic http://www.agendatorroella.com/ 
mitjançant un formulari que han d’emplenar degudament. 
   
En aquest formulari hi ha un mecanisme per pujar una foto de l’ornamentació, i amb una 
mida màxima de 10 MB. 
 
La proposta es considerarà admesa quan el participant, un cop hagi omplert el formulari, 
l’hagi enviat correctament. Es rebrà un missatge de correu electrònic de confirmació per 
part de l’organització. 
 
La data límit de presentació de les propostes és el dia 22 de desembre de 2021. 
 
4. Dotació del premi 
 
La dotació econòmica total és de 600 euros, a bescanviar en els comerços de Torroella. 
Aquest premi es distribuirà en tres categories, de 4 vals amb valor de 50€ cada un. El 
valor total de cada categoria serà: 
 
> Premi categoria façanes d’edificis: 200 € 
> Premi categoria balcons: 200 € 
> Premi categoria finestres: 200 € 
 
La data màxima per bescanviar els vals serà el dia 8 de febrer de 2022. 
 
5. Jurat 
 
El jurat estarà constituït per 3 persones, un representant municipal, un representant de 
l’Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, i un representant del món 
professional. 
 
Actuarà com a secretària del jurat, amb veu i sense vot, la tècnica de l’Àrea de Promoció 
del Territori o la persona en qui delegui. 
 
El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que 
es puguin plantejar sobre la seva interpretació. 
 
La condició de membre del jurat és delegable en una altra persona de la mateixa 
organització. 
 
Per decisió del jurat, si les ornamentacions presentades no assoleixen un determinat 
nivell de qualitat o originalitat, o poden ser perilloses per a la via pública, el premi es pot 
declarar desert. 
 
 

http://www.agendatorroella.com/
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El veredicte del jurat, que és inapel•lable, es donarà a conèixer en un acte públic la data, 
l'hora i el lloc del qual es faran públics oportunament i es podran consultar al web de 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  
 
 
6. Criteris de valoració 
 
Es valoraran especialment les característiques següents dels projectes presentats:  
 
· Disseny, originalitat i calidesa 
· Esperit nadalenc 
· Efecte estètic 
· Atractiu per als vilatans 
 
7. Procediment 
 
Un cop acabat el termini de presentació de propostes a la intranet del lloc web específic, 
els membres del jurat avaluaran, d'acord amb els criteris indicats, els arxius digitals dels 
projectes presentats admesos, per determinar el projecte guanyador. 
 
La Presidència del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d’empat en les votacions. 
 
La decisió del jurat es comunicarà a les persones físiques titulars dels projectes 
guanyadors.  
 
Les persones participants proposades com a guanyadores d’algun dels premis han 
d’acreditar el següent: 
 
· que són majors d’edat o tutor/a legal d’un/a menor d’edat. 
· que són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge 
al qual pertanyi el balcó: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un 
altre títol jurídic. 
 
Addicionalment, es comprovarà d’ofici que les persones proposades com a premiades 
no tenen cap deute amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 
 
En cas que no s'acrediti el compliment dels requisits s’atorgarà el premi al projecte 
classificat en segon lloc, que ha d’acreditar el compliment dels requisits esmentats i així 
successivament. 
 
8. Condicions generals 
 
L’ornamentació s'ha exposar a la façana, al balcó, o a la finestra fins el dia 6 de gener 
de 2022. 
 
Els participants autoritzen la difusió de les fotografies presentades a través de la web de 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i altres webs municipals. 
 
Les fotografies presentades, premiades o seleccionades se cediran a l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí per fer-ne ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública 

http://www.bcn.cat/guarneixelteunadal
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i transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor/a del projecte i de 
l’autor/a de la fotografia, en el cas que sigui d'una persona diferent de la del projecte. 
 
L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada sobre qualsevol estructura que no es 
pugui precipitar a causa del vent o d'alguna altra causa. Qualsevol façana, balcó o 
finestra que presenti un possible perill serà desqualificat, i haurà de treure 
immediatament tota l’ornamentació. En cas de causar possibles danys, tant materials 
com a tercers, serà responsable dels incidents la persona sol·licitant de participar al 
concurs. 
 
La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases i del premi, si li fos 
atorgat. 
 
9. Protecció de dades 
 
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí garanteix la seguretat de les dades facilitades per 
evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades que se’ns 
faciliti a través del formulari de contacte seran objecte de tractament per part de 
l’Ajuntament amb l’única finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació. El tractament 
de les seves dades està legitimat amb el consentiment de l’interessat, que les facilita 
voluntàriament. Podrà revocar amb posterioritat el consentiment atorgat. Les seves 
dades no seran comunicades a tercers, excepte quan estigui previst legalment. Podrà 
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició en l’adreça de correu 
electrònic cpalles@torroella-estartit.cat amb l’assumpte “Protecció de dades” o per escrit 
a l’adreça plaça de la Vila, 1, 17257 de Torroella de Montgrí. 
Responsable del tractament: Ajuntament de Torroella de Montgrí.  
Finalitat: Gestió d’inscrits en el concurs de decoració de balcons, façanes i finestres per 
Nadal 2021.  
Legitimació: Consentiment de l’interessat.  
Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte quan estigui previst legalment. 
Drets: Té dret a accedir, modificar i suprimir les dades facilitades 
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