
II CONCURS NADALENC DE DECORACIÓ DE BALCONS I FAÇANES

Aquest Nadal l’Ajuntament de Castelló ha preparat un concurs sobre decoració de balcons i
façanes de tot el poble amb ambientació nadalenca. 

Bases del Concurs

1. Podran participar en el concurs totes les persones majors d'edat empadronades al
municipi, on l'habitatge (balcó o façana tant d’habitatge unifamiliar com comunitari)
estiga situat al terme municipal de Castelló i siga visible des del carrer.

2. La temàtica és l’ornamentació nadalenca segons la tradició valenciana. Les tècniques
que s’utilitzen per a la creació són lliures. Les persones que hi participen han d’adoptar
les mesures necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions, que no suposen
un perill  per  a  la  integritat  dels  vianants,  i  han d’assumir qualsevol  responsabilitat
davant terceres persones.

3. Es valorarà la utilització de  materials que permeten el seu reciclatge,  com per
exemple: plàstic, cartró...

4. Les persones interessades en participar s’inscriuran mitjançant el formulari al web
de  l’Ajuntament:  https://www.castellosom.es/va/content/concurs-decoracio-balcons-
facanes-castello , fent constar:

- Nom, cognoms i DNI, telèfon de contacte, modalitat i direcció exacta del lloc on
es realitzarà la decoració nadalenca.

5.  El termini d'inscripció estarà obert fins al dijous el 16 de desembre.

6. Les  façanes  i  balcons  que  participen  han  d’estar  engalanades  des  del  17  de
desembre fins al 6 de gener, ambdós inclosos.

7. El  jurat  estarà format per 2 membres de cada entitat  festera que forma part del
Consell Municipal de Festes.

8. Els criteris que valorarà el jurat seran:

Utilització de material reciclat, d’1 a 10.
Disseny – composició - distribució, d’1 a 10.
Tradició Popular, d’1 a 10.
Creativitat - originalitat, d’1 a 10.
Il·luminació - colors, d’1 a 10.



9. Les deliberacions seran secretes i inapel·lables. El veredicte es farà públic el dijous 23
de desembre. Es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament.

10. Els premis es distribuiran en dos categories, Façana i Balcó, on cada habitatge participant
haurà de triar una de les dos modalitats tal i com quedarà reflectit al formulari d’inscripció:

Modalitat Façana:

PRIMER PREMI: 300 €.

SEGON PREMI: 200 €.

TERCER PREMI: 100 €.

Modalitat balcó:

PRIMER PREMI: 150 €.

SEGON PREMI: 100 €.

TERCER PREMI: 50 €.

11. Els premis caducaran als 3 mesos a partir de la concessió dels mateixos.

12. Aquests premis volen fomentar el comerç local. Per això, les persones guardonades
hauran  de  realitzar  les  seues  compres  en  comerços  dins  el  municipi  de  Castelló
(excepte grans superfícies).
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