


Bases del concurs de decoració i ambientació nadalenca 
“NADAL ALS BARRIS 2020” 
 
Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del concurs de decoració 
i ambientació nadalenca “NADAL ALS BARRIS 2020” que l’Ajuntament d’Ei-
vissa vol convocar amb motiu de les festes de Nadal per fomentar la participa-
ció de la ciutadania en l’ambientació nadalenca del municipi d’Eivissa. 
Els objectius principals del concurs són:  
 

Dinamitzar la participació ciutadana, amb motiu de les festes nadalenques, 
de particulars i associacions del municipi d’Eivissa. 
 
Fomentar la participació de la ciutadania en la decoració i ambientació na-
dalenca de la ciutat, contribuint així al seu embelliment i, per tant, a la dina-
mització de zones comercials i veïnals dels barris del municipi. 
 
Contribuir a la creació d’un esperit nadalenc basat en valors com la partici-
pació, el bé comú, la cooperació, la sostenibilitat o el reciclatge.  
 
Dinamitzar el sector comercial del municipi.  
 
Contribuir a l’educació mediambiental fomentant l’ús de materials reciclats 
per a l’ambientació i decoració dels espais.  

 



Article  2. Temàtica i materials a utilitzar 
Totes les propostes de decoració i ambientació que realitzin els i les participants 
en les diferents categories han de ser exclusivament de temàtica nadalenca i 
contribuir a l’embelliment de l’ambientació nadalenca de la ciutat. L’estil i elec-
ció de materials a utilitzar és lliure. Es valorarà de manera positiva la utilització 
d’elements de reciclatge i respectuosos amb el medi ambient. Les instal·lacions 
decoratives proposades no han de poder suposar cap perill per a la ciutadania, 
en cap cas. Si les instal·lacions decoratives (per les característiques tècniques, 
per la complexitat o per ser instal·lacions que afectin la via pública) així ho re-
querissin, hauran de ser instal·lades o supervisades per una persona professio-
nal autoritzada.  
 
Article 3. Categories i característiques dels  
projectes participants. 
S’estableixen dues categories de participació:  
 
3.1. Categoria PARTICULARS 
Participació:  
Poden participar en aquesta categoria totes les persones majors d’edat resi-
dents al municipi d’Eivissa. Les i els participants poden realitzar la decoració o 
ambientació nadalenca al seu domicili, bé sigui balcó, terrassa o finestra; i en 
zona exterior, sigui jardí o portal, si hi ha acord al respecte amb la comunitat de 
propietaris. No es poden tocar elements comuns sense autorització prèvia de la 
comunitat de propietaris. Les instal·lacions s’han de poder veure des de la via 
pública. Només s’admet una sol·licitud per domicili.  
Projecte:  
La decoració i ambientació han de ser de temàtica nadalenca. Amb la sol·licitud 
de participació en el concurs, s’ha d’adjuntar una breu descripció de la decora-



ció a realitzar on s’especifiquin els materials a utilitzar, les característiques tècni-
ques (si escau) i els elements principals de la decoració.  
En el cas que les instal·lacions afectin zones comunes de la comunitat de pro-
pietaris, s’ha d’adjuntar l’autorització signada pel president/a i secretari/ària de 
la comunitat de propietaris. Si les instal·lacions afecten zones públiques, s’ha de 
comptar amb l’autorització de l’Ajuntament d’Eivissa.  
Els participants cedeixen el dret d’imatge de la seua decoració a l’Ajuntament 
d’Eivissa.  
 
3.2. Categoria COL·LECTIUS 
Participació:  
Poden participar-hi les associacions veïnals o de caràcter cultural, social, empre-
sarial, esportiu o altri, que estiguin inscrites en el registre municipal d’entitats 
del municipi d’Eivissa, decorant la part exterior de les respectives seus o presen-
tant propostes per a zones comunes o públiques en carrers, parcs, places, jar-
dins o similars.  
També poden optar a aquesta categoria les comunitats de veïns sempre que 
s’acordi la decoració conjunta per la majoria dels veïns de l’immoble.  
Projecte:  
La decoració i ambientació han de ser de temàtica nadalenca. A la sol·licitud de 
participació en el concurs, s’hi ha d’adjuntar una breu descripció de la decora-
ció a realitzar on s’especifiquin els materials a utilitzar, les característiques tècni-
ques (si escau) i els elements principals de la decoració.  
En el cas que les instal·lacions afectin zones públiques, l’Ajuntament d’Eivissa 
pot desestimar les propostes d’acord amb criteris de seguretat o altres de la 
seua competència. En aquest cas s’oferiran alternatives per a la viabilitat de les 
propostes.  
En el cas que les instal·lacions afectin zones comunes de la comunitat de pro-



pietaris, s’ha d’adjuntar autorització signada pel president/a i secretari/ària de la 
comunitat de propietaris. 
Els participants cedeixen el dret d’imatge de la seua decoració a l’Ajuntament 
d’Eivissa.  
 
Article 4. Procediment i condicions de participació 
4.1. Sistema d’inscripció:  
Les persones interessades a participar en el concurs han de formalitzar les ins-
cripcions del 9 al 19 de novembre de 2020. 
Els particulars i els col·lectius s’hi poden inscriure de forma telemàtica des de la 
seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, https://eivissa.sedelectronica.es/, em-
plenant el full d’inscripció i adjuntant la documentació pertinent segons catego-
ria i projecte.  
Els particulars poden realitzar la inscripció de forma presencial al Registre d’En-
trada de l’Ajuntament d’Eivissa, situat a l’edifici CETIS del carrer Canàries, de di-
lluns a divendres en horari de 9.00 h a 14.00 h concertant cità prèvia, i han 
d’adjuntar-hi la documentació pertinent.  
Es pot sol·licitar informació al correu electrònic: participacionciudadana@eivissa.es 
La inscripció en aquest concurs implica l’acceptació expressa de les bases en la 
seua totalitat.  
En el cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes 
l’Ajuntament en requerirà l’esmena en un termini de deu dies. Transcorregut 
aquest termini sense que la persona o entitat sol·licitant hagi complert el reque-
riment, es considerarà que desisteix de la seua petició i s’arxivarà la sol·licitud. 
A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar un dossier amb la descripció del projecte que 
es vol realitzar que contengui:  

1.Títol del projecte.  
2. Breu descripció del projecte a realitzar (en què consisteix, i si escau, objec-



tiu, filosofia, estil, etc.) 
3. Relació de materials que s’utilitzaran. Indicar els materials reutilitzats.  
4. Relació dels elements que es col·locaran.  
5. Croquis o plànol de com es col·locaran els diferents elements (només ele-
ments principals, no detalls decoratius) 
6.Fotografia del lloc on es farà la decoració. 

 
4.2. Llista d’admesos i muntatge d’instal·lacions  
Les instal·lacions seran avaluades per una comissió de valoració tècnica, for-
mada per personal funcionari i creada a l’efecte, que determinarà si el projecte 
presentat compleix amb els paràmetres de seguretat necessaris i farà les apre-
ciacions necessàries en virtut de la viabilitat del projecte.  
El dia 24 de novembre es publicarà la llista d’admesos al concurs i és quan es 
podrà fer el muntatge de les instal·lacions, que hauran d’estar acabades el 4 de 
desembre per a la posterior valoració dels membres de jurat.  
Les instal·lacions o elements decoratius nadalencs han de romandre exposats 
durant el període establert, entre el 4 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 
2021, data en què s’hauran de desmuntar. 
Els desperfectes que les instal·lacions pugin tenir durant el període d’exposició 
han de ser esmenats pel particular o col·lectiu responsable d’aquesta/es. En cas 
que els desperfectes no siguin esmenats i la instal·lació no tengui l’entitat deco-
rativa preceptiva s’haurà de desmuntar.  
 
4.3. Jurat   
El jurat estarà compost per membres del Consell de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament d’Eivissa, i haurà d’estar constituït per almenys 5 persones. Ocu-
parà la Secretaria del jurat el/la funcionari/ària que ho és del Consell de Partici-
pació Ciutadana. La valoració es realitzarà mitjançant puntuació d’1 a 5 de 



cada un dels projectes i s’atorgaran els premis als que hagin obtingut la mà-
xima puntuació.  
Els membres del jurat visitaran les instal·lacions els dies 9 i 10 de desembre, en 
horari de 19.00 h a 22.00 h, i la decisió es comunicarà directament el dia 11 de 
desembre. Es concertarà cita per al lliurament dels premis.  
Els participants acceptaran la decisió del jurat, que serà inapel·lable.  
 
4.4. Promoció 
L’Ajuntament d’Eivissa publicarà una llista de totes les decoracions participants 
per incentivar-ne la visita entre la població insular.  
 
Article 5. Criteris de valoració   
Per a la valoració dels elements decoratius nadalencs del participants en les ca-
tegories de particulars, col·lectius i comercials, el jurat ha de tenir en compte els 
següents criteris:  

Disseny i efectivitat del conjunt decoratiu com a contribució a l’embelliment 
de l’ambientació nadalenca de la ciutat. 
Originalitat de la proposta. 
Utilització dels materials reciclables empleats. 
Foment de valors educatius, mediambientals, socials o altres valors. 
Foment de la participació ciutadana. 

Cada membre del jurat ha de puntar la decoració d’1 a 5 punts, d’acord amb 
els criteris assenyalats. Cada criteri té de 0 a 5 punts.  
La suma de tots els punts rebuts pels membres de l’esmentat jurat, donarà lloc 
als guanyadors del concurs. En cas d’empat, es farà una nova votació entre les 
decoracions amb la mateixa puntuació, i en aquesta segona votació es pun-
tuarà d’1 a 3 punts successi ment fins aconseguir el desempat. 
La decisió és inapel·lable.



Article 6. Premis  
CATEGORIA PARTICULARS:  

PRIMER PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 300 euros. 
SEGON PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 200 euros. 
TERCER PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 100 euros. 

CATEGORIA COL·LECTIUS:  
PRIMER PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 400 euros. 
SEGON PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 300 euros. 
TERCER PREMI. Diploma acreditatiu i cistella nadalenca amb productes lo-
cals i de proximitat valorada en 200 euros. 

 
Article 7. Lliurament de premis  
Els premis es lliuraran en les dependències municipals. Els/les guanyadors/es de 
les diferents categoria seran citats prèviament en un termini màxim de 10 dies 
des de la resolució del jurat.


