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BASES DEL XVII CONCURS D’ESCAPARATISME 2017 
 

 
1.- Objectiu del Concurs 

 

L’objectiu del Concurs és incentivar la millora de la imatge comercial d’Alzira per a fer 

més atractives les compres al comerç local. 

 

2.- Participants 

 

El Concurs es dirigix a tots els comerços minoristes de la ciutat d’Alzira. 

 

3.- Normes per a la decoració dels aparadors 

 

La decoració dels aparadors serà lliure, i haurà de promocionar-se els productes 

propis de cada establiment. El dijous 7 de desembre els aparadors hauran d’estar 

completament decorats. El jurat acordarà els factors a valorar i visitarà tots els 

comerços participants el dimarts 12 de desembre de 2017. 

 

4.- Inscripcions 

 

La inscripció serà gratuïta. El termini d’inscripcions serà fins el dilluns 4 de desembre 

de 2017. 

 

El dijous 7 de desembre es farà pública la llista de comerços en: www.idea-

alzira.com, www.portaldelcomerciante.com/alzira i en Oficina AFIC d´ALZIRA 

 

Les formes d´inscripció seran les següents: 

 

 Presencial, omplint el full d´inscripció que es presentarà en l´AFIC d´Alzira o 

telefonant al 96 245 51 01. 

 Online. Omplint el formulari online que trovaran en la web. 

 Correu electrònic. Enviant un correu electrònic a adl@idea-alzira.com 

 Whatsapp de comerç: 667 910 853 

 

El full d’inscripció estarà disponible en la pròpia AFIC, o en: 

www.idea-alzira.com  

www.alzira.portaldelcomerciante.com 

 

Oficina AFIC d’Alzira (Agència per al Foment de la Innovació Comercial) Ronda 

d’Algemesí, 4 (46600) Alzira - Tel. 96 245 51 01/ Fax 96 245 53 90 
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5.- Votació popular: Facebook 

 

Amb l’objectiu de que els aparadors del comerç d´Alzira aconseguisquen la màxima 

visibilitat s'establixen els dos Premis "Votació popular de Facebook". 

 
Per a la participació en esta categoria, els propis comerços hauran de fer les 

fotografies dels seus aparadors i enviar-les com a data límit el diumenge 10 de 

desembre. 

 

El canal per el qual s'enviaran les fotos serà el Whatsapp de comerç: 667 910 853, 

indicant el nom del comerç participant. 

 

La publicació en Facebook serà dimarts 12 de desembre. Les votacions populars 

podran realitzar-se fins dilluns 18 de desembre a les 13:00 h. A partir d´esta hora no 

es contabilitzaran més vots. 

 

Sistema de votacions. Es crearà el Àlbum "XVII Concurs d´escaparatisme comercial 

d´Alzira 2017" a la plana de Facebook de IDEA: https://www.facebook.com/idealzira/  

Els "Me gusta" tindran un valor de 1 punt, comptabilitzant-se tots aquells que estiguen 

a l’àlbum fins les 13.00 h del dilluns 18 de desembre. 

 

6.- Jurat 

 

El jurat estarà format pels següents membres : 

 

 El tècnic municipal en Comerç. 

 El Director de l’Escola d’Arts Plàstiques municipal. 

 Un professional especialitzat en escaparatisme. 

 Representant de l’Associació d’artistes plàstics i visuals d’Alzira i comarca. 

 

Els membres del jurat i els seus familiars de primer grau no podran participar en el 

concurs. A més en cas de no poder participar en la visita als comerços haurà de 

designar un suplent que compte en el mateix perfil professional. El jurat acordarà els 

factors a valorar i visitarà tots els comerços participants. 

 

El jurat resoldrà l’adjudicació dels premis dijous 21 de desembre, a les 20.45 hores, 

dia en  el qual es farà l’Acte  públic de lliurament de premis al Saló de sessions de 

l’Ajuntament d´Alzira.  

 

7.- Premis 

 

S’atorgaran 10 premis pels imports següents: 

https://www.facebook.com/idealzira/
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1r premi                                               800 € + estand gratuït per a la Fira comercial ALZIRA OBERTA 

2n premi                 500 € 

3r premi                  300 € 

Premi “Enginy”              150 € 

Premi “Gràcia”              150 € 

Premi “Decoració tradicional”    150 € 

2 accèssits       150 € 

2 Premis Votació popular de Facebook de 150 € 

 
Els premis del Jurat tècnic i de la Votació popular de Facebook seran compatibles, per 

la qual cosa els participants podran resultar guanyadors dels dos premis. 

 

8.- Resolució 

 

El jurat resoldrà l’adjudicació dels premis dimecres 21 de desembre, a les 20.45 

hores, dia en  el qual es farà l’Acte  públic de lliurament de premis al Saló de sessions 

de l’Ajuntament d´Alzira 

 

El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant l’entrega de la targeta electrònica 

“Targeta d’Alzira”, la qual podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d’ Alzira 

adherits a este sistema de pagament. Les targetes s’entregaran en l’Acte  públic de 

lliurament de premis al Saló de sessions de l’Ajuntament d´Alzira,  per l’alcalde d’Alzira 

o regidor en qui delegue. 

 

L’emissió d’esta targeta es realitza en virtut del Conveni de Col·laboració celebrat 

entre l’entitat mercantil Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Ct. V., l’Ajuntament d’Alzira i 

l’Associació Empresarial d’Alzira, amb la finalitat principal que els recursos d’Alzira 

repercutisquen en la mateixa localitat conjugant així totes les accions de promoció 

econòmica. 

 

Si el jurat ho estima, els premis podran declarar-se deserts. 

 
 

La Regidora de Comerç 
 
 
 

Isabel Aguilar López 
 


