Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

15è CONCURS D’APARADORS DEL COMERÇ DEL PRAT DEL LLOBREGAT 2021
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Empresa

Nom comercial

NIF

Correu electrònic

Adreça
Població

C. Postal

Persona de contacte

Càrrec

Telèfon

Descripció bàsica del projecte de decoració del seu aparador

SOL·LICITO
Participar en el "15è Concurs d’aparadors del Comerç del Prat de Llobregat, organitzat pel Departament de comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament Prat de Llobregat, en totes les categories corresponents i amb
una partida pressupostària de 2000€ en premis.

NOTIFICACIONS
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions públiques declaro conèixer que l’únic mitjà per relacionar-me amb l’administració és per mitjans
electrònics
(imprescindible certificat digital), a la meva bústia electrònica accessible des de
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Els avisos de les notificacions electròniques es practicaran als mitjans següents:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

Envieu aquesta sol·licitud a : comerc@elprat.cat , abans del 19 de novembre de 2021
El fet de concórrer a aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació de les bases del concurs.

El Prat de Llobregat,

de

de 2021

Signatura de la persona sol·licitant/representant

Protecció de dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de
conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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BASES 15a EDICIÓ CONCURS APARADORS COMERÇ DEL PRAT 2021
El Departament de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament del Prat de Llobregat , convoca
la 15a edició del Concurs d'Aparadors, en el marc de la Campanya de Nadal 2021, com a mesura de dinamització
comercial amb l’objectiu d’incrementar la visualització del comerç local i millorar la imatge dels establiments
comercials i el paisatge urbà de la ciutat.
1. OBJECTIU DEL CONCURS
L’objectiu d’aquest concurs d’aparadors és premiar la creativitat i elaboració dels aparadors dels establiments
comercials de la ciutat durant la campanya nadalenca, buscant que les botigues de barri esdevinguin els veritables
protagonistes a través dels seus aparadors. Aquest fet contribueix a la dinamització dels carrers i eixos comercials
del Prat i a la millora de la imatge del comerç local amb el valor afegir de la seva creativitat i originalitat.
2. PREMIS PER ALS APARADORS GUANYADORS
Premis per als establiments guanyadors:

1000€
+

Premis a l’aparador MÉS ORIGINAL I AMB

1 MILLOR QUALITAT ARTÍSTICA

Xec de regal per valor de 400,00€ en material publicitari,
cortesia de l’empresa ReclamStation

500€
+

Premis al SEGON APARADOR MÉS ORIGINAL

2 I AMB MILLOR QUALITAT ARTÍSTICA

Xec de regal per valor de 400,00€, en material gràfic, cortesia
de l’empresa Mail Boxes

250€
Premis a l’ APARADOR AMB MILLOR
COMPOSICIÓ AMB CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT

3

+

Inscripció gratuïta a l’ Associació Prat Gran Comerç pel període
d'un any; es beneficiarà de tots els avantatges i activitats que
ofereix als seus associats, Cortesia de El Prat Gran Comerç,
valorat en 300€:

Premi a L’APARADOR MÉS VOTAT PER JURAT

4 POPULAR , a través de l’IG @elpratcomerc¹:

250€

Total partida pressupostària en premis econòmics: 2.000 €.
Tots el premis s’hauran de bescanviar abans del 31 de juliol del 2022. Fora d’aquest termini els premis quedaran
invalidats i no podran ser reclamats.
Els premis en efectiu que lliurarà l’Ajuntament del Prat vindran a càrrec de la partida pressupostària 21 052 430 48
904 de Transferències corrents Concurs Aparadorisme. Aquesta partida pertany al centre de cost 502 204.
3. CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat tindrà en compte els següents criteris:











La composició dels productes i elements estètics a l’aparador
La coherència de la decoració amb la temporada
L'originalitat
Que l'aparador compleixi la finalitat d’atreure l’atenció del consumidor
Que l'aparador transmeti la imatge de l’establiment.
El codi cromàtic i la il·luminació
L'ordre i la netedat
La votació popular
La utilització de productes sostenibles
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4. JURAT
El jurat estarà format per:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Presidència: Regidora de Comerç i Turisme.
Vocal 1: Cap de Secció del Departament d’Activitat Econòmica.
Vocal 2: Expert en aparadorisme i màrqueting.
Vocal 3: Representant de l’empresa patrocinadora Mail Boxes.
Vocal 4: Representant de l’empresa patrocinadora ReclamStation.
Secretaria: Tècnica de comerç.

5. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Hi podran participar tots els establiments comercials de la ciutat , amb independència de llur forma jurídica, llur
activitat o el nombre de persones que hi treballin, que tinguin el domicili social i desenvolupin la seva activitat al
Prat de Llobregat, amb aparador directament a façana comercial en planta baixa al carrer.
Queden excloses les cadenes i franquícies en la participació del Concurs.
6. INSCRIPCIONS
Les inscripcions seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se per correu electrònic : comerc@elprat.cat
Termini d’inscripció: Del 2 al 19 de novembre.
Caldrà omplir la sol•licitud de participació que s’adjunta amb aquest document. Els participants hauran
d ’informar de les seves dades personals i les del seu comerç o servei.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat farà un reportatge fotogràfic, i per tant, entre el dia 29 de novembre i el 3 de
desembre, caldrà que tots els aparadors participants estiguin ja en exhibició, en cas contrari es descartarà
la participació.
Protecció de dades : Els comerços participants donen el seu consentiment per fer divulgació a les xarxes socials de
la imatge del seu establiment.
7. CRONOLOGIA
El concurs començarà el dia 29 de novembre i durarà fins el dia 15 de desembre.
8. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
Es lliurarà un distintiu que s'haurà de col·locar necessàriament, com a identificació de la participació en el concurs,
en els aparadors dels establiments participants.
L'aparador concursant haurà d'exhibir la decoració objecte de concurs a partir del 29 de novembre com a
mínim, fins al 26 de desembre de 2021.
La inscripció de participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
9. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis, tindrà lloc el dia 18 de desembre en el marc de la 48a Fira Avícola de 2021.
L’organització comunicarà als interessats i interessades els establiments guanyadors i efectuarà el pagament de
2.000 €, distribuïts en quatre premis, segons s’indica a l’apartat 2 d’aquestes bases. Aquest pagament s’efectuarà a
les persones físiques representants dels establiments guanyadors amb les retencions d’IRPF, i altres impostos o
retencions corresponents segons la legislació vigent.

¹

Premi a L’APARADOR MÉS VOTAT PER JURAT POPULAR

Aquest premi es realitzarà a la pàgina @elpratcomerc de la plataforma d’Instagram amb la publicació de tots els
aparadors participants amb un post individual. A cada aparador publicat es podrà donar “like” a la imatge i posar
comentaris. L’aparador amb més “likes” serà el guanyador del quart premi valorat en 250€, sempre i quan
no surti guanyador d’un dels tres primers premis. En aquest cas, el següent aparador amb més “likes” guanyarà
el 4t premi, valorat en 250€.
El dia 10 de desembre es publicaran totes les fotografies dels aparadors participants a la xarxa social d’Instagram i,
es podran votar els aparadors fins el dia 15 de desembre a les 12:00 pm, on es tancarà la votació*.
*En el cas de canvi de dates per motius extraordinaris avisarem amb antelació a tots
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