
III CONCURS
D'APARADORS I
DECORACIÓ DE

NADAL

Els primers 100 inscrits al concurs tindran un val de
20 euros bescanviable en els comerços inscrits en
aquesta campanya i participants al concurs. 

Els vals es recolliran a l’Oficina de Turisme d’Encamp
o del Pas de la Casa, segons la localització de la
inscripció, i la seva validesa és: del 22/12/22 al
31/01/23.

WWW.COMUENCAMP.AD

Col·labora: 

ENCAMP · EL PAS DE LA CASA

Del 5 de desembre al 6 de gener

Per a més informació
Departament de Turisme i Reactivació Econòmica

reactivacio@encamp.ad · +376 873 200
Pl. del Consell General, 1 Encamp

Vals de 20 euros bescanviables als
comerços inscrits i participants al concurs

El comerços (categoria 1) participants en
aquest concurs, entraran directament a
participar al concurs d’aparadors de Nadal per
a comerços d’Andorra que organitza la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
d’Andorra.

Més opcions de guanyar premi! 
Si ets un comerç obtaràs també al concurs de
la Cambra 

Consell 
Econòmic i Social
del Pas de la Casa

Consulta aquí les bases del 25è Concurs
d'aparadors de Nadal de la Cambra de Comerç,
Indústria i Serveis d'Andorra 



BASES

Aparadors/comerços planta baixa*
Locals comercials interiors
Restaurants i bars
Xalets
Edificis
Pisos i Apartaments particulars
Hotels (zones comunitàries: recepció, menjador, …)
Hotels (zones exteriors)

• Pot participar tot establiment situat a la parròquia d’Encamp i qualsevol ciutadà
resident a la parròquia.

• La decoració de Nadal ha d’estar exposada i visible al públic en general en les
dates següents: del 5 desembre de 2022 fins al 6 de gener del 2022, com a mínim.

• Hi ha vuit categories en cadascuna de les viles, Encamp i el Pas de la Casa:

1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• *El comerços (categoria 1) participants en aquest concurs, entraran directament a
participar al concurs d’aparadors de Nadal per a comerços d’Andorra que organitza
la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

• Les decoracions han de ser visibles des de la via pública a excepció de les 3 i 7.

• En la valoració es tindrà en compte la creativitat, la composició, l’harmonia i
l’adequació de l’entorn. També és tindrà en compte per als concursants d’edicions
anteriors la modificació i/o innovació de la decoració, a més, és tindrà en compte
motius eco-sostenibles com poden ser el reciclatge, sostenibilitat ambiental i
mediambiental, reducció de la il·luminació,. . .

• Els guanyadors de les edicions anteriors no podran optar als mateixos premis de
l’edició anterior sense la modificació de la decoració. 

• El jurat, que estudiarà les propostes presentades a concurs durant els dies 15 i 16
de desembre de 2022 estarà constituït pel tècnic de Reactivació econòmica, un
membre del Departament de Cultura i un membre del Consell Econòmic i Social del
Pas de la Casa.

• El jurat tindrà en compte els “likes” de les publicacions a les xarxes socials amb
l’etiqueta #femparroquiaencamp

Categories 1-2-3-7 i 8: 
450 euros al primer premi i 300 euros al segon premi.
Categories 4-5 i 6: 
250 euros al primer premi i 150 euros al segon premi.

PREMIS

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS / NOM DE L’ESTABLIMENT:

CATEGORIA: (MARQUEU LA CATEGORIA EN LA QUAL PARTICIPEU)

Aparadors/comerços planta baixa*
Locals comercials interiors
Restaurants i bars
Xalets
Edificis
Pisos i Apartaments particulars
Hotels (zones comunitàries: recepció, menjador, …)
Hotels (zones exteriors)

ADREÇA:

TELÈFON

Encamp El Pas de la Casa

Autoritzo al Comú d’Encamp a incorporar les dades facilitades en aquesta butlleta,
en un fitxer del comú per informar-me d’accions similars de promoció econòmica
i embelliment de la parròquia

Autoritzo com a comerç participant a aquesta campanya a bescanviar els vals de
20 euros del Comú d’Encamp en el meu comerç fins al 31 de gener del 2023

CORREU ELECTRÒNIC

Per participar cal lliurar la butlleta a les oficines de
Turisme d’Encamp o el Pas de la Casa abans del  16 de
desembre del 2022

III CONCURS
D'APARADORS I
DECORACIÓ DE

NADAL


