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Bases reguladores del concurs de guarniment de balcons i 
aparadors a Camprodon amb motiu del Chritmas Market.  
 
Objectiu de la convocatòria: 
L’objectiu d’aquestes bases específiques és regular el procediment de la celebració 
d’un concurs de guarniment de balcons i aparadors amb motius relacionats amb el 
Chritmas Market que es celebrarà durant els dies del pont de la Puríssima a 
Camprodon. 
L’objectiu final d’aquests guarniments és decorar el poble d’una manera diferent i 
relacionada amb el Nadal i d’aquesta manera crear un ambient nadalenc per 
acompanyar la fira.  
Aquest concurs tindrà d’inici el dimarts 23 de novembre i es finalitzarà el 6 de 
desembre, dia el qual es donaran els premis.  
 
Dotació econòmica 
El concurs de guarniment de balcons i aparadors de Camprodon amb motiu del 
Chistmas Markt estarà dotat dels següents premis:  

Balcons Camprodon: 

• 1r premi: 150 € 

• 2n premi: 100 €   

Aparadors Camprodon: 

• 1r premi: 150 € 

• 2n premi: 100€ 

Aparadors Vall de Camprodon  

• Premi genèric: 150€  

 
Beneficiaris 
El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol propietari o 
d’arrendatari amb balcó o aparador, que reuneixin les condicions necessàries per a ser 
decorats. La seva decoració no es pot transformar ni modificar el domini públic, i haurà 
d’estar acabada el 5 de desembre de 2021 i mantenir-se, com a mínim fins al 6 de 
desembre de 2021.  
La participació en el present concurs suposa l’acceptació i autorització dels 
participants que l’organització pugui fotografiar i publicar a qualsevol mitjà les imatges 
dels balcons i aparadors guarnits.  
En el cas de l’Ajuntament de Camprodon, els guanyadors cal que presentin a 
l’Ajuntament el/s tiquet/s de compra d’establiments pel poble per valor de l’import del 
premi concedit.  
En el cas dels premis de la Vall de Camprodon, els tiquets a presentar poden ser de 
tots els comerços de la vall.  
 
Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds per part del jurat 
El jurat valorarà cadascun dels balcons i aparadors i passarà a fer-ne una valoració.  
De cada balcó i aparador, se’n puntuarà: 

• La bellesa 
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• L’originalitat 

• La dificultat en l’elaboració/preparació  

Cada un d’aquests aspectes es valorarà de l’1 al 3, sent 1 la puntuació més baixa i 3 la 
més alta.  
Cada membre del jurat farà la seva valoració de forma individual. En finalitzar les 
valoracions, se sumaran els punts de tot els membres per obtenir la puntuació total.  
En cas d’empat en la puntuació total, el jurat haurà de deliberar per decidir el balcó / 
aparador guanyador.  
 
Concessió  
Pel que fa a Camprodon, l’Ajuntament de Camprodon resoldrà la convocatòria dels 
premis, d’acord amb el veredicte del jurat el qual es reunirà el 5 de desembre i 
s’entregaran els premis el 6 de desembre.  
El premi de la Vall de Camprodon es decidirà amb la valoració del jurat i resoldrà la 
convocatòria dels premis, d’acord amb el veredicte del jurat el qual es reunirà el 5 de 
desembre i s’entregaran els premis el 6 de desembre.  
 
Jurat qualificador 
El jurat estarà format per:  

• Tècnics de l’Ajuntament de Camprodon (2) 

• Organització del Forest Markt (2) 

• Tècnics de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon (1) 

Incompliment de les bases 
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa 
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament 
de Camprodon de la concessió del premi. 
  
Publicació de les bases 
Les bases es publicaran a pàgina web de l’Ajuntament de Camprodon i es podran 
consultar a l’oficina de turisme   
 
Acceptació de les bases  
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases  
 


