
     
FULLET D’INSCRIPCIÓ 

 
TITULAR DEL COMERÇ 

 
 
N.I.F. / C.I.F: 

 
 

 NOM DEL COMERÇ:  
 

 
ADREÇA: 

 
 
TELÈFON / MÒBIL 

 
 
CORREU ELECTRÒNIC: 

 
 
WEB: 

 
 

Inscripcions: 
 

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I COMERÇ (ADL-AFIC) 
C/ Major, 15 

Tel. 96 175 32 77 / 600 53 46 26 – Fax 96 175 28 57 
adl@alginet.es www.alginet.es ó www.portaldelcomerciante.com/alginet 

 
ASSOCIACIÓ COMERCIAL I EMPRESARIAL D’ALGINET (ACEAL) 

C/ Poeta Juan Alegre, 11 
Tel./Fax: 96 175 17 79 e-mail: infoaceal@gmail.com 

 
 

BASES PER AL 11é CONCURS D’APARADORS I DECORACIÓ INTERIOR 2018 
 
1. El Concurs es dirigeix a tots els establiments comercials minoristes del poble d’Alginet, que vulguen adornar els seus 
aparadors en la propera Campanya de Nadal 2018. 
2. La inscripció serà gratuïta. Només caldrà omplir el full d’inscripció i dur-lo a: 
 
• L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I DE COMERÇ (ADL-AFIC), C/ Major 15, Tel. 96 175 32 77, mòbil 600 
53 46 26, Fax 96 175 28 57 o inscriure’s al correu adl@alginet.es indicant les dades del full d’inscripció, el qual estarà 
disponible també a la pàgina web de l’Ajuntament www.alginet.es, i www.portaldelcomerciante.com/alginet. 
• La seu de l’ASSOCIACIÓ COMERCIAL I EMPRESARIAL D’ALGINET (ACEAL), C/ Poeta Juan Alegre, 11, Tel./Fax 96 
175 17 79 o inscriure’s al correu infoaceal@gmail.com indicant les dades del full d’inscripció 
 
3. Les inscripcions es realitzaran des del 7 al 19 de desembre de 2018, i el divendres 8 de desembre coincidint a 
l’encesa de llums s’iniciarà el període d’exposició dels aparadors. 
4. El jurat estarà compost per: 
 
- La regidora de Comerç com a representant municipal de l’equip de Govern. 
- La Tècnic ADL-AFIC. 
- Un representant de l’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet (ACEAL), 
- Un representant de cadascuna de les entitats patrocinadores 
- Una representant de les Associacions d’Ames de Casa. 
- Professionals relacionats amb la matèria 
 
5.  Els membres del jurat i els seus familiars de primer grau no podran participar en el concurs. 
6. El jurat tindrà en compte, entre altres, la disposició, la imatge, la il·luminació, la creativitat, l’originalitat i el colorit, 
relacionats amb el Nadal. També podrà declarar deserts tots o alguns dels premis i excloure els comerços inscrits que no 
complisquen amb les Bases d’este Concurs. 
7. El dia 20 de desembre en horari de vesprada, el jurat visitarà tots els comerços inscrits per avaluar els aparadors. 
8. El jurat resoldrà l’adjudicació dels premis el 2 de gener de 2019, dia en què es celebrarà a les 20.30 a la Casa de 
Cultura, l’acte públic de lliurament de premis. 
9. L’acte consistirà en l’entrega, per part de l’Alcalde-President o regidora de Comerç i de les entitats patrocinadores, 
del taló nominatiu als guanyadors del concurs. 
10. S’atorgaran els següents premis: 
 
- 1r Premi: 300,00 € patrocinat per Establecimientos Baixens S.L. 
- 2n Premi: 200,00 € patrocinat per Pinturas ISAVAL S.L. 
- 3r premi: 100,00 € patrocinat per Barberà-Espert S.L. (Rte. San Patricio) 
- Premi “Enginy i Gràcia”: 100,00 € patrocinat per Factoria d’Idees i Creacions Coop. Val. 
- Premi especial de 200,00 € a l’aparador comercial millor il·luminat, patrocinat per la Cooperativa Eléctrica d’Alginet 
- Premi especial a la sostenibilitat de 100,00€ patrocinat per Vivers López S.L. 
 
11. En el mateix acte de lliurament, es realitzarà entre els assistents, que no són titulars de cap dels comerços 
guanyadors, un sorteig de 10 bons cistella de 20€ cadascú per a canviar-los en qualsevol comerç del poble. 
 
12. La participació en el Concurs comporta l’acceptació d’estes bases. 
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