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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat organitza un concurs d’aparadors dels 
comerços locals amb l’objectiu de premiar el treball dels comerciants que 
aporten ambientació als carrers del municipi, millorar l’experiència de compra 
als establiments i, a la vegada, es vol captar públic de tot el territori perquè 
visiti els nostres negocis.  
 

REQUISITS CONCURS D'APARADORS DE NADAL 
 

1. Participants 
 

Podran participar tots els establiments comercials del terme municipal de 
Corbera de Llobregat que s’hagin inscrit al concurs i que tinguin un aparador en 
planta baixa. Si una persona té diversos establiments, pot participar per 
cadascun dels seus establiments. La participació en el concurs suposa 
l’acceptació d’aquests requisits. 
 
Perquè el concurs tingui validesa s’hi hauran de presentar un mínim de 
10 establiments.  
 

2. Tema 
 

La decoració dels aparadors haurà d'estar relacionada amb la festivitat 
nadalenca. 
 

3. Inscripció 
 

Les inscripcions són gratuïtes i es podran formalitzar per email a l’adreça 
comerc-e@corberadellobregat.cat , via WhatsApp al telèfon 672 382 215 o de 
forma telemàtica aquí  on s’han d’incloure les dades següents obligatòriament:  
 
1. Nom de l’establiment/negoci i adreça postal (*) 
2. Telèfon de contacte i correu electrònic (*) 
3. Nom i cognoms de la persona de contacte (*) 
 
Estaran obertes del 18 al 27 de novembre de 2022, ambdós inclosos. Més 
informació al 936 500 211 de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 hores. 
 

4. Durada 
 

Els aparadors hauran de romandre decorats i visibles al públic dins del període 
comprès entre el 10 de desembre de 2022 i el 5 de gener de 2023, 
ambdós inclosos. L’incompliment d’aquesta condició implicarà la desqualificació 
del participant. 
 
Es publicarà al web de l’Ajuntament i xarxes socials un mapa amb els aparadors 
participants per a que la gent pugui apreciar els diferents aparadors. 
 
 
 
 



5. Votacions 
 

Qualsevol persona major de 12 anys podrà votar l’aparador que més li agradi 
d’un formulari en línia. Caldrà escanejar el codi QR que es trobarà als cartells 
que tindran els establiments participants. Només s’acceptarà una votació per 
correu electrònic i, en cas de repetició, serà vàlid el primer vot que registrem.  
Les votacions estaran obertes del 10 de desembre de 2022 fins al 5 de 
gener de 2023.  
La proposta guanyadora serà la que obtingui una puntuació més alta. 
En cas d’empat, es solucionarà utilitzant una aplicació digital que generi el 
desempat. 
 

6. Premis 
 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat premiarà els tres aparadors més votats 
de la següent manera: 
 
1r. Premi: Ordinador portàtil ASUS F515ea amb Procesador INTEL Core i7-
1165G7, Disc SSD 512GB M.2 i Windows 10 
2n. Premi: Targeta Omple’t de regal per valor de 100 €. 
3r. Premi: 1 dinar per a dues persones a qualsevol Restaurant de Corbera. 
 

7. Publicació dels establiments guanyadors i lliurament de premis  
 

El dilluns 9 de gener de 2023 es publicaran els aparadors premiats a 
www.corberadellobregat.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat. L’endemà, l’àrea de comerç i turisme contactarà amb els 
establiments guanyadors per realitzar el lliurament de premis. 
 

8. Protecció de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, us informem que les 
vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat amb la finalitat legal per la qual son recollides 
 
Qualsevol altre tractament requereix del vostre coneixement exprés, llevat 
d’altres actuacions compreses dins l’exercici de les competències de 
l’Ajuntament o en d’altres supòsits previstos amb la normativa. 
 
Teniu el dret d’accedir a les dades, rectificar-les o suprimir-les, de limitar-ne el 
tractament, d’oposar-vos-hi i de sol·licitar-ne la portabilitat. Podeu exercir 
aquets dret mitjançant sol·licitud adreçada o presentada  a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania ( C/ La Pau, 4, 08757 Corbera de Llobregat o a la seu electrònica 
http://seu.corberadellobregat.cat 
 
Podeu consultar informació addicional i detallada a l’apartat de protecció de 
dades de la seu electrònica. 
 
 

9. Finalitat del tractament de dades 
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 Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb els 

participants. 

 Comunicar-los que han estat guanyadors del concurs. 

 Destrucció de la llista de dades personals. Un mes després del lliurament 

del premi, s'eliminarà la llista dels participants i, per tant, no se'n 

conservarà cap dada. 

 
 


