
IV CONCURS D'APARADORISME I AMBIENTACIÓ COMERCIAL SOBRE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS D'ELX 2022 

 

L'Associació Festera de Moros i Cristians d'Elx en col·laboració amb la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Elx, 

convoquen un concurs amb els objectius següents: estimular la creativitat dels comerciants, atraure a la ciutadania i 

els visitants de l'àrea d'influència (Vega Baixa, Santa Pola, Alacant, Crevillent….), promovent les compres en 

comerços minoristes del nucli urbà i les pedanies il·licitanes, així com, premiar el treball d'engalanament i decoració 

que realitzen els professionals del comerç local, promovent la dinamització i l'emprenedoria comercial. 

D'aquesta manera realitzem el “IV Concurs d'Aparadorisme i Ambientació Comercial” sobre la Festa de Moros i 

Cristians d'Elx, que es celebra tradicionalment amb motiu de les Festes d'Agost. 

 

OBJECTE 

Podran presentar-se al Concurs, els establiments comercials (comerç, hostaleria o serveis professionals) amb botiga 

física oberta al públic al municipi d'Elx. 

Es premiaran aquells aparadors millor decorats i els establiments millor ambientats interiorment en funció de criteris 

artístics relatius a les Festes de Moros i Cristians d'Elx. 

 

INSCRIPCIONS 

Per a poder participar en aquest concurs serà necessària la prèvia inscripció. 

Les inscripcions es podran presentar entre el 19 i el 30 de juliol de 2022. Per poder participar s'haurà d'emplenar la 

fitxa publicada en la web de l'Associació Festera de Moros i Cristians d'Elx 

www.morosycristianoselche.com/descargas. 

Tancat el procés d'inscripció, i després de comprovar per l'organització que es compleixen amb les bases de la 

convocatòria, els participants rebran un distintiu del “IV Concurs d'Aparadorisme i Ambientació Comercial Moros i 

Cristians d'Elx”, el qual haurà de col·locar-se en lloc visible a l'aparador. De no ser visible des de l'exterior de 

l'establiment, o si s'ocultara intencionadament el distintiu, el jurat podrà desqualificar a l'establiment. 

L’AFMYC d'Elx publicarà en el seu web la relació de comerços participants. 

 

PERÍODE D'EXHIBICIÓ 

Els aparadors i decoracions hauran d'exhibir-se des del 2 al 15 d'agost. Entre aquestes dates, l'aparador o 

l'ambientació interior no hauran de modificar-se. 

 

JURAT 

El Jurat estarà format pel Regidor/a de Comerç, el President de l’AFMYC d'Elx, una persona reconeguda especialista 

en Aparadorisme i actuant com a secretari el que ho siga de l'Associació. Els membres del jurat podran delegar en 

membres de l'organització a la qual representen. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà públic a les xarxes socials de la Regidoria de Comerç, a la Web de 

l’Ajuntament d’Elx, a la Web de l’AFMYC d'Elx i mitjançant nota de premsa. 

El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis del concurs si considera que els establiments participants no 

s'han fet mereixedors d'aquests. 

 

 

PREMIS 

L’AFMYC d'Elx entregarà a tots els nous participants una banderola (fins a fi d'existències) amb l'escut de l’AFMYC per 

a poder vestir la façana, l'aparador o el balcó del seu propi habitatge en les dates indicades anteriorment, així com, 

en qualsevol data destacada que coincidisca amb una celebració de les festes de Moros i Cristians d'Elx. Cada 

projecte de decoració haurà de ser original i seguir els següents criteris per a la concessió dels premis:  

- Imatge Comercial i Presentació del Producte. Es valorarà la integració del producte o servei que ofereix 

l'establiment en l'aparador. 



- Creativitat. L'originalitat amb la qual s’haja confeccionat l'aparador. 

- Il·luminació. La utilització d'elements lluminosos per a la realització de l'aparador. 

- Modernització i Innovació. Es considerarà la utilització de materials nous i diferencials en la creació de 

l'aparador. 

- Qualitat. L'aspecte global de l'aparador serà avaluat amb aquest criteri. 

 

La Regidoria de Comerç dotarà econòmicament els premis als millors aparadors establits en les següents categories:  

Premi Regidoria de Comerç: 1.000 € 

Premi Alardo: 500 € 

Premi Ambaixada: 500 € 

Quatre Accèssits: 250 € (cadascun) 

 

Els concursants només podran optar a un premi en metàl·lic, el qual estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, 

aplicant-se les retencions legalment establides. 

El pagament dels premis es realitzarà per l’Ajuntament d’Elx mitjançant un ingrés al compte bancari dels guanyadors 

en el seu moment, previ emplenament pels premiats dels impresos corresponents. 

A més, tots els comerços premiats rebran un diploma acreditatiu amb el nom i premi atorgat per a penjar a la porta 

de l'establiment, es publicarà a la revista de l’AFMYC d'Elx i es promocionarà el comerç en les diferents xarxes socials 

de l’Ajuntament d’Elx, de l’AFMYC de la nostra ciutat i del propi establiment. 

La concessió dels premis es realitzarà en data i hora per determinar en la Seu de l’AFMYC d'Elx situada al carrer 

Trinquet S/N - Edifici Calahorra 03202 Elx (Alacant). Prèviament, s'haurà comunicat per telèfon o correu electrònic als 

premiats tal condició, així com l'assistència d'una persona representant del comerç per a la recollida del premi el dia 

indicat. 

 

ACCEPTACIÓ 

La presentació de la fitxa d'inscripció implicarà l'acceptació de les presents bases, així com les decisions del Jurat. 

D'altra banda, amb la presentació de la inscripció, els signants donen el seu consentiment per al tractament 

d'aqueixes dades, els quals es conservaran de manera indefinida en l'entitat amb caràcter confidencial, podent 

utilitzar-se el llistat dels establiments inscrits a fi de publicitar el concurs. Conforme contempla el REGLAMENT (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, l'Associació Festera de Moros i Cristians 

d'Elx, amb CIF G03565421 informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals. Es podrà exercir els 

drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició a les dades de caràcter personal, comunicant-ho al 

responsable del fitxer: Associació Festera de Moros i Cristians d'Elx, en el carrer Trinquet S/N – Edifici Calahorra 

03202 Elx (Alacant). La política de privacitat de l'entitat es troba publicada en www.morosycristianoselche.com 

Prèvia reunió del Jurat, la Junta Directiva serà la responsable de resoldre les incidències que es puguen presentar. En 

el moment de constitució del Jurat, serà aquest qui assumisca la resolució dels possibles problemes que es 

presenten. 


