
 Bases del concurs 

Decoració de balcons i carrers .

Festes patronals de la Puríssima
Xiqueta de Benissa 2021



Primera. OBJECTIU. 

Decoració dels carrers de Benissa per a realçar el seu encant durant les dates que coincideixen amb 

les Festes Patronals de la Puríssima Xiqueta (Del 23 d'abril al 2 de maig 2021).

Segona. PARTICIPANTS. 

Podran participar tot el veïnat del municipi, propietaris o arrendataris d'immobles situats als carrers 

de Benissa.

 

Tercera. LLOC I TERMINIS D'INSCRIPCIÓ. 

La inscripció és gratuïta. 

S'ha d'emplenar el full d'inscripció del concurs que figura com a annex en les presents bases o es pot

descarregar des de la pàgina web del Facebook de l'Ajuntament de Benissa 

https://es-es.facebook.com/benissa.ajuntament/?rf=441770435868476.

La inscripció es presentarà per correu electrònic a fiestas@ajbenissa.es .

El termini d'inscripció finalitzarà el dia 6 d'abril de 2021. 

Quarta. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS. 

El present concurs constarà de dues categories de participació: 

Decoració de balcons i de carrers.

Es considerarà la participació en la categoria de carrers, aquelles vies en les quals existisquen, 

almenys, 8 balcons de la mateixa temàtica.

En la modalitat balcons, no hi haurà límit en el nombre de balcons que cada concursant vulga 

engalanar sempre que es troben en el mateix edifici/immoble. 

Els balcons i carrers hauran d'estar adornats durant tots els dies de les Festes Patronals de la 

Puríssima Xiqueta (Del 23 d'abril al 2 de maig).

mailto:fiestas@ajbenissa.es
https://es-es.facebook.com/benissa.ajuntament/?rf=441770435868476


Cinquena. SEGURETAT

Els elements utilitzats hauran d'estar ben ancorats a l'estructura del balcó o de les façanes, sense 

que la seua ubicació pose en risc la seguretat dels vehicles o vianants. 

Igualment, l'ornamentació o decoració de carrers no impedirà o obstaculitzarà en cap mesura la 

circulació de vehicles o vianants. 

Les persones concursants seran responsables de qualsevol accident originat per la caiguda d'algun 

element o part d'aquest, a la via pública, així com dels danys que poguera ocasionar.

Sisena. COMPOSICIÓ DEL JURAT. 

El Jurat estarà format per 5 persones:

● President/a de la Comissió de Festes

● Regidor/a de Festes

● Regidor/a de Cultura

● Un/a artista de reconegut prestigi.

● 1 membre del Grup d’Artistes de Benissa (GAB).

Setena. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL JURAT. 

El Jurat, en la seua labor de selecció del premiat del present concurs, valorarà fonamentalment els 

següents factors: 

● Originalitat de la composició. 

● Qualitat ornamental. 

● Harmonia del conjunt, disseny. 

● Ús de materials reciclats.

● Originalitat.

Huitena. VISITES DE VALORACIÓ DEL JURAT. 

El Jurat visitarà els carrers i balcons inscrits, el divendres 23 d'abril, a partir de les 20 h. 



Novena. PREMI. 

En la categoria de balcons, s'estableixen 3 premis únics de 230 €:

● Balcó amb la decoració més original

● Balcó amb la decoració més artesanal

● Balcó amb utilització de materials reciclats en la decoració 

En la categoria de carrers, s'estableixen 3 premis únics de 575 €:

● Carrer amb la decoració més original

● Carrer amb la decoració més artesanal

● Carrer amb utilització de materials reciclats en la decoració 

De l'import total dels premis es deduiran les retencions, en la quantia que fiscalment els correspon.

Desena. DECISIÓ DEL CONCURS I LLIURAMENT DEL PREMI. 

La decisió del Jurat, que serà inapel·lable, es farà pública en la pàgina web del Facebook de 

l'Ajuntament de Benissa ,https://es-es.facebook.com/benissa.ajuntament/?rf=441770435868476, i les

persones guanyadores seràn avisades telefònicament. 

El Jurat podrà declarar desert aquest concurs per motius justificats i deixar sense efecte la concessió

dels premis. 

Onzena. ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 

L'organització es reserva el dret de modificar o prendre iniciatives no regulades en les bases, sempre

que puguen contribuir a un major èxit d'aquesta convocatòria. La participació en aquest Concurs 

suposa la total acceptació d'aquestes bases, així com la de la decisió del jurat. 

Així mateix, s'autoritza a l'organització a realitzar les fotografies que es consideren oportunes 

reservant-se tots els drets, podent ser utilitzades per a la seua publicació en qualsevol mitjà.

https://es-es.facebook.com/benissa.ajuntament/?rf=441770435868476


ANNEX

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Dades del participant

Nom i cognoms: DNI/NIF/NIE:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

Categoria/s en què participa: Balcons

                                               Carrers    

Adreça de la decoració concursant: 




