BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ
EN EL CONCURS D’APARADORS NADALaMÔ....
La Direcció General de Comerç i Empresa, mitjançant l'Idi està treballant amb l'Ajuntament de Maó en la
dinamització del teixit comercial del municipi a través de diferents tipologies d’actuació. Dins aquest marc,
l’Ajuntament convoca el Concurs d’aparadors NADALaMÔ.

OBJECTIU...
· Remarcar la importància del disseny per poder ser més competitius amb els aparadors del comerç.
· Donar la possibilitat al comerciant de conèixer el treball del dissenyador, així com les possibilitats creatives i les
tècniques que aquest pot oferir.
· Afavorir la proximitat entre el dissenyador i les empreses del sector del comerç.
· Crear una expectativa a través de la difusió en els mitjans de comunicació.

PARTICIPANTS...
S’estableixen dues categories de participació:
Per als COMERÇOS
Poden participar-hi tots els comerços de Maó. En el cas de sobrepassar el nombre de dissenyadors
disponible, es farà una selecció d’acord amb els següents criteris:
-

Procurar una diversitat en la tipologia dels comerços segons la seva oferta de producte.

-

Possibilitat de crear una ruta comercial contínua.
Per als DISSENYADORS D’INTERIORS O APARADORISTES
Poden participar-hi tots els dissenyadors d’interiors titulats i aparadoristes, individualment o en equip. En el cas
què el nombre de dissenyadors que vulguin participar al concurs sobrepassi el nombre dels comerços es
prioritzarà pel seu perfil curricular.
No poden participar en el Concurs els membres del jurat, ni tampoc els seus familiars o empleats, ni tan sols com
a col·laboradors dels projectes.

TEMA...
El Nadal s’estableix com a tema per a la realització dels aparadors.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ...
Per a poder participar en el concurs d’aparadors NADALaMÔ s’ha de presentar la següent documentació:
COMERÇ
Sol·licitud de participació al concurs com a comerç (SOL.1C), amb les dades necessàries per facilitar la tasca del
dissenyador.
Mesures de l’aparador que s’ha de dissenyar: amplada x fondària x alçada. En el cas dels comerços que
comptin amb més d’un aparador, només es poden realitzar dos espais.
Totes les fotografies necessàries per a poder comprendre correctament l’aparador que s’ha de dissenyar, des de
l’interior i l’exterior de la tenda, amb un mínim de 5 fotografies.
Pressupost disponible. El comerç es farà càrrec de les despeses de l’attrezzo de l’aparador. En el cas de tenir un
pressupost reduït, es pot optar pel reciclatge i la reutilització com attrezzo de l’aparador.
De 50 a 100 € / de 100€ a 200€ / de 200 a 500€ / més de 500 €
Petita memòria explicativa de la tipologia del comerç (producte en venda, públic objectiu...).
Attrezzo disponible (maniquins, bustos, etc...) i si és obligatòria la seva utilització.
Fotografies i descripció del producte que es vol exposar a l’aparador.
El termini d’admissió de les sol·licituds per als comerciants serà el 2 d’octubre de 2013 i s’ha de fer arribar
per correu electrònic o a través de instancia a:
Ajuntament de Maó
Concurs d’aparadors NADALaMÔ
Plaça de la Constitució, 1
07701 Maó
Tel. 971 369 800
Mail: comitur@ajmao.org
DISSENYADORS D’INTERIORS O APARADORISTES
Per a poder participar en el concurs d’aparadors NADALaMÔ s’ha de presentar la següent documentació:
Sol·licitud de participació al concurs com a dissenyador (SOL.1D). Si es tracta d'un grup, es nomenarà un
representant, que haurà de signar la sol·licitud.
El termini d’admissió de les sol·licituds per als dissenyadors serà el 2 d’octubre de 2013 i s’ha de fer arribar a:
IDI
Concurs d’aparadors NADALaMÔ
Plaça Son Castelló, 1
07009 Palma
Tel. 971 177 227
Mail: idicom@idi.es

RESPONSABILITATS...
COMERÇ
El comerç serà el responsable de coordinar amb el professional assignat el muntatge de l’aparador dissenyat per
aquest, i de respondre a les necessitats del dissenyador per a obtenir, si cal, els elements decoratius de
l’aparador. El comerciant no podrà muntar el seu propi aparador. Així mateix, el desmuntatge serà
responsabilitat del comerciant.
DISSENYADORS D’INTERIORS O APARADORISTES
El dissenyador serà responsable de realitzar un projecte viable i adequat a les característiques de l’aparador
assignat, i que a l’hora sigui totalment comprensible. També haurà de realitzar els elements decoratius i
encarregar-se del muntatge de l’aparador del comerç assignat.
L’Ajuntament de Maó realitzarà la reserva i assumirà el cost de les despeses de desplaçament a Menorca als
dissenyadors d’interior i aparadoristes que resideixin a altres illes, per poder muntar personalment els aparadors.
El muntatge dels aparadors serà de l’11 al 15 de novembre de 2013.
La documentació que s’ha de presentar en suport cartró ploma DIN A3 (no hi ha màxim ni mínim de nombre de
plafons), és la següent:
En el primer plafó del projecte ha de constar-hi: nom del sol·licitant o representant (si es tracta d’un grup),
telèfon i adreça electrònica.
Fotomuntatge o croquis explicatiu.
Els plànols i les determinacions suficients per a la definició dels elements dissenyats en el projecte.
Una memòria que ha d’incloure una explicació tècnica i una descripció dels materials necessaris.
Pressupost estimat del projecte.
Un CD que contengui la documentació anterior en format digital (PDF) i imatges del projecte (JPG, 300
DPI). Aquest CD ha d’anar identificat amb el nom del dissenyador i el comerç corresponent.

TERMINI DE PRESENTACIÓ...
El termini d’admissió dels treballs dels dissenyadors serà del 28 al 31 d’octubre de 2013. Els treballs que s’enviïn
per agencia o altres mitjans hauran de tenir com a data límit d’enviament el 31 d’octubre de 2013. Les despeses
d’enviament seran a càrrec de l’Ajuntament de Maó. Aquests treballs s’han d’adreçar a:
Ajuntament de Maó
Concurs d’aparadors NADALaMÔ
Plaça de la Constitució, 1
07701 Maó
Tel. 971 369 800
Els participants poden fer les consultes necessàries adreçant-se a: idicom@idi.es

ADJUDICACIÓ DEL COMERÇ AL DISSENYADOR...
Es crearà un comitè tècnic de l’IDI, que seleccionarà les sol·licituds de participació per ordre d’arribada
enregistrada dels comerços i dissenyadors. A cada dissenyador se li assignarà un comerç, en el cas de que es
presenti un grup de dissenyadors, podran escollir si realitzar un projecte entre tots, o assignar un comerç per a
cada dissenyador del grup.
L’adjudicació del comerç al dissenyador es farà abans de dia 4 d’octubre de 2013 i es comunicarà als interessats
per correu electrònic.

PREMIS...
S’estableixen els següents:
Comerç: vot del jurat popular (a determinar per l’ajuntament. Se comunicarà el sistema de votació en el
Facebook de dinamització econòmica, www.facebook.com/grupomovida).
Un PRIMER PREMI de 200 euros
Un SEGON PREMI de 100 euros
Dissenyador: vot del jurat
Un PRIMER PREMI de 1.000 euros
Un SEGON PREMI de 500 euros

JURAT...
Serà integrat per:
La cap de Servei de Comerç de la Direcció General de Comerç i Empresa.
Un representant de la regidoria de comerç de l’Ajuntament de Maó.
El president o un representant del CODIB (Col·legi Oficial de Decoradors/dissenyadors d’Interiors de les
Illes Balears).
Dos professionals del disseny interior de reconegut prestigi.
Un tècnic del programa de Dinamització Comercial per a Municipis de l’IDI.
La composició del jurat es donarà a conèixer quinze dies abans de la data límit de presentació de projectes i es
faran públics al web de l’IDI: www.idi.es
Els jurats decidiran per majoria el procediment de vot. Les sessions dels jurats seran vàlides quan hi assisteixin la
majoria dels seus membres professionals.

Els jurats han de revisar que els treballs presentats i, en especial, els que podrien ser premiats compleixin les
bases. No es pot dispensar, en cap cas, del compliment d’aquestes normes.
El veredicte dels jurats anirà acompanyat d’un informe raonat, en el qual s’ha de fer una valoració dels motius
principals que han determinat la selecció dels projectes guanyadors.
El jurat pot declarar desert el Concurs si ho troba oportú. En aquest cas, poden repartir els premis en metàl·lic
entre els seleccionats que considerin oportú.
El jurat podrà atorgar un accèssit honorífic, als treballs que per la seva qualitat mereixin ser destacats.
Els jurats s’han de reunir i han d’emetre el vot abans del dia 22 Novembre de 2013.

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DELS APARADORS...
A més de valorar el contingut de la documentació presentada, es valoraran positivament els següents aspectes:
L'originalitat de l’ornamentació amb motius de Nadal.
La viabilitat econòmica i l'aportació de nous recursos.
La reutilització i el reciclatge.
La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge).
La correcta composició de l’aparador.

LLIURAMENT DELS PREMIS...
L’acte de lliurament dels premis es farà en el marc de la campanya de Nadal de 2013. Així mateix, es realitzarà un
fulletó per a crear una ruta d’aparadors.
El comitè organitzador podrà reproduir les fotos dels aparadors premiats o seleccionats en publicacions o
revistes per a finalitats promocionals del Concurs i de l’entitat organitzadora, i hi farà constar el nom de l’autor
(llevat de petició expressa en sentit contrari).

ASPECTES LEGALS I ACCEPTACIÓ...
El premis estan subjectes a la normativa vigent de l’IRPF. La participació en el Concurs implica la plena
acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon a l’organització.

