
 
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE GUARNIMENT DE BALCONS, DE FAÇANES I 
APARADORS DE SANT JOAN DE VILATORRADA  

 
 
PRIMER. OBJECTE: Fixar els criteris pel concurs de guarniment de balcons organitzat 
per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per tal de fomentar la implicació de la 
ciutadania en els esdeveniments nadalencs del nostre municipi, alhora que dinamitzar 
empreses i comerç. La data variarà segons l’any de celebració. 
 
 
SEGON. CATEGORIES I PARTICIPANTS: 

- Els immobles en què hi hagi els balcons, façanes i aparadors han d’estar ubicats 
dins el municipi de Sant Joan de Vilatorrada. 

  
- El premi constarà de tres categories diferenciades, en les quals podran participar 

els perfils següents: 
 

• Categoria de Balcons: l’ornamentació s'ha de situar en balcons que donin 
a           l’espai públic i siguin visibles des del carrer. 
Poden participar-hi únicament persones físiques majors d’edat i menors 
d’edat representats per un/a tutor/a legal que s'inscriguin al premi, que 
siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre 
l’habitatge al qual pertany el balcó. 

 
• Categoria de Façanes d’Edificis: l’ornamentació s'ha de situar a la 

façana de  l’edifici. 
Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes 
legalment que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol 
jurídic sobre la totalitat de l’edifici. Hi podran participar també comunitats 
de propietaris constituïdes legalment. 

 
• Categoria d’Establiments Comercials i de Serveis: l’ornamentació s'ha 

de   situar a l’aparador o a l’exterior de l’establiment. 
Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes 
legalment que siguin propietàries, arrendatàries, posseïdores d’algun títol 
jurídic sobre el local o que exerceixin la seva activitat comercial al local.  

 
- Una mateixa persona física o jurídica no pot participar amb més d’una proposta 

en cap de les categories. 
 
TERCER. INSCRIPCIONS: Les persones que vulguin participar hauran d’haver-se 
inscrit prèviament.  

 
-  S’estableixen 2 possibilitats d’inscripció:  

 
• Per correu electrònic a l’adreça que es determini cada any. 
• Per telèfon al 93 876 42 40 

- Una vegada tancat el termini de presentació de propostes, el jurat visitarà els 
balcons, façanes o establiments participants i prendran imatges per les 
posteriors deliberacions. 

 
 



 
 

 
 

QUART. PREMIS: Els premis seran distribuïts de la següent manera: 
 

- Categoria de Balcons:  
• Primer premi 
• Segon premi  

 
- Categoria de Façanes d’Edificis: 

• Primer premi  
• Segon premi  

 
- Categoria d’Establiments Comercials i de serveis: 

• Primer premi  
• Segon premi  

 
 

CINQUÈ. JURAT: El jurat estarà constituït per persones vinculades al món de l’art i la 
decoració. 
L’ornamentació ha de fomentar l’esperit nadalenc, tenint en compte components de 
tradició i innovació. Es valorarà disseny, originalitat i calidesa i haurà de ser 
tècnicament sostenible i segura. 
 
El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que 
es puguin plantejar sobre la seva interpretació. 
Per decisió del jurat, si les ornamentacions presentades no assoleixen un determinat 
nivell de qualitat o originalitat, o poden ser perilloses per a la via pública, la categoria 
en qüestió es pot declarar deserta. 
 
A criteri del jurat es pot atorgar un accèssit sense dotació econòmica als projectes que, 
sense haver obtingut el premi de la seva categoria, es considerin mereixedors 
d’aquesta menció. 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia que s’estableixi cada any i 
posteriorment es podran consultar al web de l’Ajuntament www.santjoanvilatorrada.cat 
 
Una vegada tancat el termini de presentació de propostes, el jurat visitarà els balcons, 
façanes o establiments participants i prendran imatges per les posteriors deliberacions. 
La decisió del jurat es comunicarà a les persones físiques o jurídiques titulars dels 
projectes guanyadors. 
 
SISÈ. CONDICIONS GENERALS: 
 
L’ornamentació s'ha d’exposar al balcó, la façana o l'aparador com a mínim durant tot 
el període nadalenc (com a mínim fins al dia 6 de gener de cada any). 
 
Els participants autoritzen l’ús i difusió de les fotografies dels seus balcons, façanes o 
establiments guarnits a les xarxes municipals. 
 
L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada sobre qualsevol estructura que no es 
pugui precipitar a la via pública. Qualsevol balcó, façana o aparador que presenti un 
possible perill serà desqualificat. 
 
La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases i del premi, si li fos 
atorgat. 



 
 

 
 

SETÈ. NORMATIVA: 
 

• Les persones concursants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies i/o 
vídeos perquè l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada pugui publicar-ho als 
canals de comunicació i difusió amb finalitats culturals. 

• L’organització es reserva el dret d’interpretar i modificar les condicions del 
present concurs a qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-lo o deixar-lo sense 
efecte, sempre que hi concorri una causa justificada. En tot cas, es 
compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si 
s’escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els 
participants tinguin accés a aquesta informació. 

• El fet de participar en el concurs significa acceptar aquestes bases. 
• Qualsevol aspecte no previst per les bases serà resolt pel jurat. 

 
 
 
Aquestes bases han estat aprovades per unanimitat per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en data 24 de novembre de 2020. I 
exposades al web municipal www.santjoavilatorrada.cat 
 
 
 
 

http://www.santjoavilatorrada.cat/
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