
BASES REGULADORES DEL I CONCURS DE GUARNIMENTS DE 

BALCONS, FAÇANES I APARADORS DE COMERÇOS DE FESTA MAJOR 

DE MARTORELLES 2020 
 
Primera.- Objecte de la convocatòria 
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular el procediment de celebració d’un 
concurs de guarniment de balcons, façanes i aparadors de Festa Major i la concessió 
dels premis que serviran per promoure la participació ciutadana mitjançant 
l’embelliment dels espais durant la celebració de la Festa Major de Martorelles, 
prevista del 8 al 13 de setembre 2020. 
 
Segona.- Participants 
El concurs està obert a tothom que disposi d’un habitatge a títol de propietari o 
d’arrendatari, amb balcó i façana que reuneixin les condicions necessàries per a ser 
decorats, sense que això suposi un perill per a la integritat de l’habitatge i de la dels 
vianants, i es trobi dins el terme municipal de Martorelles. 
 
Els balcons, façanes i aparadors no podran fer menció a cap marca o producte 
comercial ni a cap contingut inapropiat ni ofensiu. 
 
Així mateix, la seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic, i haurà 
d’estar acabada el dia 7 de setembre del 2020 i mantenir-se, com a mínim, fins el 13 
de setembre de 2020. 
 
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 façanes guarnits, sense dret a percebre cap tipus de compensació. 
 
Tercer. - Premis 
Els premis a la modalitat de Balcó i Façanes són: 
- 1r Premi 200 €   
- 2n Premi: 100€ en vals de compra a bescambiar en els comerços de Martorelles 
 
El premi a la modalitat d’Aparador consistirá en el lliurament d’un Diploma que el 
distingeix com a Millor aparador de Festa Major de Martorelles. 
 
Quarta.- Inscripció al concurs 
Per participar al concurs caldrà fer-la de manera telemàtica a la seu de l’Ajuntament de 
Martorelles www.martorelles.cat indicant el nom, cognoms, telèfon i mail de contacte  i 
adreça de l’espai guarnit.  
 
Nomès es podrà fer una inscripció per habitatge i/o local. 
 
Un cop guarnit els balcons, façanes i aparadors es publicarà una imatge al Facebook 
i/o Instagram amb el hastag #FMMartorelles2020. 
 
Cinquena.- Termini 
La inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases al web 
municipal i fins al 7 de setembre de 2020 (inclós). 
 
Sisena.- Criteris de valoració per part del jurat  
Els criteris de valoració seran la bellesa, l’originalitat, la dificultat en l’elaboració i/o 
preparació i la reutilització de materials. 
 
 

http://www.martorelles.cat/


 
Setena.- Concessió 
L’Ajuntament de Martorelles resoldrà la convocatòria dels premis, d’acord amb el 
veredicte del Jurat constituït i reunit a l’efecte entre totes aquelles propostes 
presentades. 
 
Vuitena.- Jurat qualificador 
Membres de la Comissió de Festa Major i la Regidora de Participació. 
La tècnica de participació actuarà com a secretària. 
 
Novena.- Lliurament dels premis 
El resultat del concurs es comunicarà la segona quinzena de setembre.  
 
Desena.- 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 Martorelles de la concessió del premi. 
 
Onzena.- Acceptació de les bases 
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització 
expressa a fer-ne difussió de les imatges del concurs a l’Ajuntament de Martorelles 


