Primera. – Participants
Podran formar part d’aquest Concurs tots els establiments comercials de qualsevol
activitat comercial situats a l’eix comercial de l’Esquerra de l’Eixample.
Segona. – Recollida de bases
Les bases i models de sol·licitud normalitzats podran recollir-se físicament a les seus
de Nou Eixample (C/Calàbria, 262) i/o Marcelo Vilá (Gran Via de les Corts Catalanes,
531-533);
o
bé,
digitalment,
a
través de
www.noueixample.cat
i/o
www.marcelovila.com
Tercera. – Període d’inscripció
Les inscripcions hauran de realitzar-se entre els dies 5 i 24 de novembre de 2018,
ambdós inclosos, i en els formats exposats anteriorment a l’apartat Segon de les
Bases del Concurs.
Quarta. – Duració del Concurs o Període de Exhibició
El 1r Concurs d’Aparadors i Interiorisme Comercial 2018 es desenvoluparà entre els
dies 1 de desembre de 2018 i 5 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Cinquena. – Cartell anunciador
Els establiments participants es comprometen a mostrar, tant a l’interior com a
l’exterior dels mateixos, el cartell anunciador de la seva participació al Concurs
proporcionat pels organitzadors, des del dia 26 de novembre fins el 5 de gener de
2019, ambdós inclosos.
El cartell es podrà recollir a la botiga de Marcelo Vilá (Gran Via de les Corts Catalanes,
531-533) a partir del dia 26 de novembre de 2018.
Sisena. – Jurat
S’estableixen dues modalitats de Jurat: el jurat professional i el jurat popular.
El Jurat professional estarà constituït per 2 membres de cadascuna de les entitats
promotores i organitzadores del Concurs.

El Jurat popular estarà constituït pels consumidors-usuaris que emetin el seu vot a
través del formulari que trobaran a la web www.noueixample.cat, i que recull les
instruccions del sistema de votacions.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació al concurs, el jurat
professional visitarà els establiments comercials, escollint dos (2) establiments
diferents que tindran la consideració de finalistes als Premis MILLOR
APARADORISME i MILLOR INTERIORISME COMERCIAL, respectivament.
Igualment, finalitzat el termini d’inscripció de les sol·licituds de participació al concurs,
el jurat popular (constituït pels consumidors-usuaris) podran visitar, amb caràcter
personal, els establiments comercials participants, escollint un (1) establiment que
tindrà la consideració de finalista al Premi a la MILLOR EXPERIENCIA DE
CONSUMIDOR-USUARI.
Els consumidors-usuaris podran exercir el seu vot per a l’elecció de l’establiment
finalista al Premi MILLOR EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR-USUARI a través de la
web www.noueixample.cat i a l’apartat assignat.
Setena. – Criteris de Valoració
El Jurat valorarà i es guiarà per criteris comercials i artístics-estètics, destacant els
següents aspectes:
-

Decoració creativa
Innovació, creativitat i originalitat
Major impacte visual
Exposició òptima i estètica de productes
Colors i il·luminació
Experiència de compra (Exclusiu Jurat Popular)

El Jurat deliberarà i prendrà la decisió final respecte els guardonats durant els dies 711 de gener de 2019, ambdós inclosos; sent la decisió inapel·lable. La decisió es farà
pública i es comunicarà, igualment, als Premiats el dia 14 de gener de 2019, a través
dels diversos mitjans de comunicació necessaris. En cap cas el Concurs es podrà
declarar desert.
Per últim, es procedirà a l’entrega de Premis el dia 23 de gener de 2019.
Vuitena. – Premis
S’estableixen els premis següents:
Premi al Millor Aparador

Premi al Millor Interiorisme Comercial
Premi a la Millor Experiència del Consumidor-Usuari
Premi Especial dels Organitzadors al Consumidor-Usuari més actiu
Novena. – Acceptació de les bases
La participació al Concurs suposa la acceptació de totes les seves bases. Qualsevol
imprevist que pugui donar-se abans de la reunió del Jurat, i aquells que poguessin
donar-se durant la deliberació, i no estigui regulat a les bases, serà resolt pel propi
Jurat.
Desena. – Legislació aplicable
A efecte de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, (LSSICE)
l’informem que les dades personals que conté aquest document, estan incorporades
en un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de prestar-li el servei
sol·licitat. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant
els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a
tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a
accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessàries (Reglament (UE) 2016/679).
Responsable: Eix Comercial Nou Eixample – Associació de Comerciants Eix Model
Sopena. C.I.F.: G63009492. Adreça: C/ Calàbria, 262, 1ª Planta, 08029 – Barcelona.
Correu Electrònic: info@noueixample.cat.

