
BASES XXVII CONCURS APARADORS  NADAL 2021

PRIMERA: Definició i objecte

Com és tradicional i amb motiu de l’arribada dels Nadals, la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de
Benicarló,  a  través  de  l'oficina  Agència  per  al  Foment  de  la  Innovació  Comercial  (AFIC),  i  amb
col·laboració  amb  les  associacions  d’àmbit  comercial  convoquen  el  XXVII  Concurs  d’Aparadors  de
Nadal.

L’objectiu  del  concurs  és  incentivar  la  millora  de  la  imatge  comercial  de  Benicarló  per  a  fer  més
atractives les compres al comerç local i posicionar la ciutat com a centre de compres a nivell comarcal.

Les presents bases es regularan per l’establert a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
de Benicarló, publicada al Butlletí Oficial de la Província número 154 de data 26 de desembre de 2017.

SEGONA: Import total dels premis i finançament

El finançament dels premis s'efectuarà amb càrrec al crèdit consignat en l’aplicació pressupostària  del
Pressupost  municipal  per  a  l'exercici  2021:  Orgànica  12  Programa  43100  Econòmica  47900  RC
22021004369 L'import global de crèdits destinats a aquest tipus de premis ascendeix a la quantitat de
650 euros.

TERCERA: Requisits per participar al concurs i optar al premi.

Podran participar tots els establiments comercials i de serveis de la ciutat de Benicarló que s'hagen
inscrit  correctament  segons  com indica  la  base  quarta  del  concurs  i  efectivament  decoren  el  seu
aparador amb motiu de l'arribada del Nadal, que comprovaran els membres del jurat amb la seua visita
per valorar els aparadors.

Un cop finalitzat el  termini  de presentació de sol·licituds el  departament de comerç,  realitzarà les
comprovacions  oportunes  per  a  tindre  acreditat  que  els  establiments  participants  disposen  de  la
llicència d’activitat en aquest municipi. 

La  decoració  dels  aparadors  serà  lliure,  i  haurà  de  promocionar-se  els  productes  propis  de  cada
establiment.

QUARTA: Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds

La inscripció serà gratuïta

Caldrà omplir el full d’inscripció on constarà:

Nom i cognoms de l’interessat i, si escau, de la persona que el represente.

Identificació del mitjà electrònic o del lloc físic que s’assenyale a l’efecte de notificacions.

Fer constar la petició de participació al XXVII Concurs d’Aparadors de Nadal
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Lloc  i  data  i  signatura  del  sol·licitant  o  acreditació  de  l’autenticitat  de  la  voluntat  expressada  per
qualsevol mitjà.

La sol·licitud anirà adreçada a:

L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial-AFIC c/ César Cataldo, 2), telèfon (964 82 50 13) 

El full d’inscripcions estarà disponible a:

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/com/pcom-premis-nadal.php3

Les inscripcions es realitzaran des de la data de publicació d’aquestes bases fins al dimecres  22 de
desembre i s’han de presentar en una instància normalitzada al Registre General de l’Ajuntament de
Benicarló  o  conforme al  que  es  disposa  en  l'art.  16.4 de  la  Llei  39,  d'1  d'octubre,  de  Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Publiques,  o  pel  Registre  de  la  Seu  Electrònica  de
l’Ajuntament (https://benicarlo.sedipualba.es/).

CINQUENA: Òrgan instructor. Jurat. Criteris d'adjudicació dels premis

L’òrgan instructor dels procediment de les presents bases serà L’Agència per al Foment de la Innovació
Comercial de l’Ajuntament de Benicarló.

La composició del Jurat serà la següent: 

-Un professional especialista en Imatge de l’Establiment Comercial

-Un representant de la Cambra de Comerç de Castelló 

-Un representant de l’Associació Unió de Comerços de Benicarló

-Un representant de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal

A partir del dia 23 de desembre de 2021, a les 14.00h, el jurat passarà pels comerços per tal de veure els
aparadors dels participants i puntuar-los. El jurat tindrà en compte els següents criteris d’avaluació:

- El treball de confecció de l'aparador

- L’originalitat

- El fet que s’utilitzen materials propis de l’activitat del comerç per a decorar l’aparador.

La concessió dels premis s'efectuara en règim de concurrència a competitiva.

SISENA: Premis

S'estableixen els següents premis per als guanyadors: 

Primer premi: 300,00 euros

Segon premi: 200,00 euros

Tercer premi: 150,00 euros

Els premis son individuals i no acumulatius

SETENA: Tramitació i lliurament de premis

Les presents bases seran aprovades per decret de la Regidoria delegada de l’Àrea de comerç.

El resultat del concurs es justificarà documentalment mitjançant l'acta del resultat, que es firmarà pels
integrants del Jurat presents a la visita que s'efectue als establiments inscrits.

Vista l’acta amb el veredicte del jurat, l’òrgan instructor formulara proposta de resolució a la Regidoria
delegada de l’Àrea de comerç que tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament dels premis
mitjançant decret.
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A més, l'Ajuntament de Benicarló donarà difusió al resultat del concurs incloent imatges dels aparadors
premiats a través de la web municipal  www.ajuntamentdebenicarlo.org, del seu facebook i notes de
premsa que s'enviaran als mitjans de comunicació locals i comarcals. Així com també es remetrà a la
Base de Dades Nacional de Subvencions.

El lliurament dels premis, per causa de la pandèmia de la COVID-19, aquest any no es farà lliurament
presencial dels premis, i es farà públic el resultat a travès de la pàgina web i de les xarxes socials de
l’Ajuntament de Benicarló.

VUITENA: Causes que motivaran la pèrdua del premi

Els  establiments  guanyadors  hauran de mantenir  el  seu aparador  ambientat  fins  que finalitzen les
Festes Nadalenques. No complir amb aquest requisit serà motiu de pèrdua del premi atorgat.

NOVENA: Acceptació de les bases

Els  establiments  participants  accepten  expressament  aquestes  bases,  així  com  el  resultat  de  les
votacions i deliberacions del Jurat, que seran inapel·lables. Els premis podran declarar-se deserts si el
Jurat així ho creu oportú.

DESENA: Difusió del funcionament del concurs

L'Ajuntament de Benicarló donarà difusió al funcionament del present concurs segons les presents
bases  a través de circulars informatives, publicació de documents a la web municipal, i notes de premsa
enviades als mitjans de comunicació de cobertura local i comarcal i la publicació  a la Base de Dades
Nacional de Subvencions.

Benicarló, agost 2021
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