BASES REGULADORES DEL 3r CONCURS D’APARADORS I FAÇANES DE NADAL 2021

L’objecte de les presents Bases es regular la participació del 3r Concurs d’Aparadors i
Façanes de Nadal 2021.
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L’Ajuntament del Perelló organitza per tercer any consecutiu el concurs d’aparadors i façanes
de Nadal per tal de fomentar la participació ciutadana en l’esperit nadalenc i animar
l’ambient del teixit comercial.

I.- Participants: Poden participar tots els establiments públics i cases ubicades al casc urbà
del Perelló.
Tots els participants han d’acceptar els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions. Per poder participar hauran de presentar declaració
responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i
que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament del Perelló.
A aquests efectes tots els participants haurà d’emplenar una declaració responsable
d’acceptació de les presents Bases i que compleix els requisits per a ser beneficiari del premi
del concurs.

II.- Convocatòria: Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament del Perelló, fins el dia 9 de desembre de 2021.

III.- Presentació sol·licituds. Lloc i termini
Les inscripcions es realitzaran a l’Oficina de Turisme per telèfon al 977491021 o bé per correu
electrònic: turisme@elperello.cat fins el dia 9 de desembre (inclòs).
El fet d’inscriure’s i de participar, significa l’acceptació d’aquestes bases, entenent que si no
compleixen els mínims requisits exigits a les bases, pot ser que la Regidoria de Promoció
Econòmica i Turisme els hi denegui el premi.

IV.- Requisits i obligacions dels participants
Els aparadors i façanes hauran d’estar guarnits abans del divendres 10 de desembre, dia en
que el jurat passarà a fer les valoracions pels comerços i domicilis. Els aparadors hauran
d’estar visibles i il·luminats i les façanes guarnides.
El Jurat estarà format per dues persones de l’Associació de Dones Reina Blanca, dues
persones de l’Associació de Jubilats i Pensionistes i dues persones vinculades amb el món de
la decoració designades per la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
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La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El Jurat
valorarà basant-se en l’originalitat, la creativitat i el treball de confecció.
El veredicte del jurat serà secret i inapel·lable. Així mateix, si aquest ho cregués oportú, podrà
declarar desert la concessió d’algun premi.
Així mateix, es farà publicitat del concurs i s’inclouran les imatges dels aparadors i façanes
premiades a les xarxes socials de Info Perelló.
V.- Premis.
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Els premis s’entregaran el dia 11 de desembre a les 19.00 hores al Mercat de Nadal situat a
la Plaça de l’Església.
Els premis consisteixen en uns vals de regal per bescanviar als comerços i empreses
professionals locals, abans del 31 de gener de 2022.

Relació de premis:
CATEGORIA APARADORS

CATEGORIA FAÇANES

1r premi: val regal de 200 €

1r premi: val regal de 200 €

2n premi: val regal de 150 €

2n premi: val regal de 150 €

3r premi: val regal de 100 €

3r premi: val regal de 100 €

VI.- Pagament
Els comerços o empreses que hagin rebut aquests vals per part dels seus clients, han de
facturar a l’Ajuntament del Perelló mitjançant una factura electrònica per l’import total
indicant com a concepte “Concurs d’Aparadors i Façanes Nadal 2021”
Hi ha de termini per presentar les factures fins el 28 de febrer de 2022.
Dades de Facturació:
Ajuntament del Perelló
P-4310600-D
C. Lluís Companys, 2
43519 El Perelló

El Perelló, 5 de novembre de 2021
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.
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