
BASES REGULADORAS DO “II CERTAME DE ESCAPARATES DE NADAL”                                                                                    

Expte Admvo.: 2022/X999/000042

Expte. Decreto:2022/G003/000880

INTRODUCIÓN
O obxecto deste certame consistirá en valorar, recoñecer e premiar a mellor decoración dos escaparates dos establecementos
comerciais do Concello de Laxe que desexen participar no certame neste nadal 2022-2023. No caso de que estes non dispoñan
de escaparate poderán participar coa decoración das entradas ós seus locais comerciais.
Neste certame, o xurado, estará composto pola poboación en xeral, e a veciñanza do noso concello en particular.
Toda persoa que desexe emitir o seu voto, poderá facelo a través da cante do Facebook do Concello de Laxe e tamén a través do
servizo municipal de mensaxería Whatsapp denominado “NovasLaxe”. É dicir, cada persoa que así o desexe, poderá emitir dous
votos durante o período de votacións do certame.

1. PARTICIPANTES.
Poderán participar neste certame todos os establcementos comerciais do Concello de Laxe que así o comuniquen e manifesten
ó Concello de Laxe de maneira telefónica entre os días 19/12/2022 e o 23/12/2022. 

2. INSCRICIÓN FORMAL E PRAZOS.

• INSCRICIÓN DOS  COMERCIOS: Cada  establecemento  que  comunicase  ó  Concello  o  seu  desexo  de  participar,  deberá
entregar ó Concello de Laxe unha folla de inscrición que lle será facilitada no seu propio local comercial o día en que un
representante do Concello se achegue ó seu establecemento para fotografar o escaparate ou entrada do seu comercio. 

Con dita inscrición, a persoa asinante, que preferentemente será a persoa propietaria do comercio, comunicará tanto o seu
desexo de participar no “II Certame de escaparates de Nadal” organizado polo Concello de Laxe como a aceptación destas
bases.

A tramitación da inscrición, poderá facerse tamén de forma presencial na Casa do Concello, ou de xeito telemático, a través
da sede electrónica municipal (sede.laxe.es) cumprimentando o trámite de solicitude xeral e achegando a folla de inscrición
como arquivo anexo á solicitude, que estará dispoñible para a súa descarga na web municipal.

• PRAZO DE INSCRICIÓN TELEFÓNICA INICIAL: do 19/12/2022 ó 23/12/2022.

• TOMA DE FOTOGRAFÍAS E INSCRICIÓN FORMAL: a partir das 11.00 horas do día 26/12/2022, representantes do Concello
de  Laxe  serán  as  persoas  encargadas  de  tomar  as  fotografías  dos  escaparates  e/ou  entradas  dos  establecementos
comerciais que previamente se inscribiran no Certame, para poder compartilas con posterioridade tanto na páxina web
municipal, como no perfil do Facebook do Concello de Laxe, e tamén a través do servizo de mensaxería WhatsApp de
“NovasLaxe” coa finalidade de que cada persoa, nominadamente e con independencia do seu lugar de residencia, poida
emitir o seu voto ó comercio que segundo el ou ela, mereza gañar este certame de escaparates deste Nadal.

• PRAZO E FORMA DAS VOTACIÓNS: do 28/12/2022 ata as 12.00 horas do día 04/01/2023 a través da cante do Facebook do
Concello de Laxe e tamén a través do servizo municipal de mensaxería Whatsapp denominado “NovasLaxe”.

• RESOLUCIÓN DO CERTAME, ENTREGA DE DIPLOMA E AGASALLO CONMEMORATIVO  a aquel establecemento que máis
votos reciba a través das dúas canles de votación habilitadas: sempre que sexa posible, realizarase o LUNS 09 DE XANEIRO
do 2023.

3. VOTACIÓNS.

Para que cada persoa poida emitir os seus votos, habilitaranse 2 vías para poder facelo:

3.1 Por mensaxería Whatsapp enviando unha mensaxe ao número de teléfono municipal de “NovasLaxe”: 657 771 006 co
nome do establecemento elixido.

3.2  A través  da páxina do Facebook do Concello  de Laxe,  outorgando un “me gusta”  ou “me encanta”  á  imaxe do
escaparate/local mellor decorado.



4.  XURADO E PROCEDEMENTO PARA A ELECCIÓN DO ESCAPARATE GAÑADOR.

• O  xurado  estará  formado por  todas  aquelas  persoas  que emitan  os  seus  votos  a  través  do  Facebook e  WhatsApp
municipal.

• O establecemento gañador, será aquel que máis votos reciba a través das dúas canles antes mencionadas.

• Do procedemento:

◦ Ás 12.00 horas do MÉRCORES 4 DE XANEIRO pecharase o prazo para emitir as votacións e procederase a facer o
reconto destas. Non serán tidas en conta todas aquelas que se emitan despois do horario indicado.

◦ Un representante do persoal traballador do concello será o encargado de recompilar e sumar todos os votos emitidos
polas dúas canles xa citadas, quen emitirá proposta de resolución do Certame.

◦ O procedemento concluirase por Resolución da alcaldía na que se fará constar tanto o reconto dos votos emitidos
como o o resultado do comercio gañador deste certame.

5. PREMIO.

• Unha vez feito o reconto dos votos, comunicaráselle persoalmente este resultado ó establecemento gañador.

• O LUNS 9 DE XANEIRO do 2023,  faráselle  entrega dun diploma e  agasallo  conmemorativo  á persoa propietaria  do
comercio gañador ou persoa en quen delegue no seu propio local ou establecemento, sempre que así sexa posible.

• Unha vez  entregado o premio, difundirase o resultado deste certame e o sumatorio dos votos emitidos, a través das
canles dixitais municipais, así como ós medios de comunicación locais habituais.

6. DEREITOS DE AUTOR e PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

• O Concello de Laxe, resérvase o dereito de exposición, reprodución e publicación das fotografías tomadas dos diferentes
establecementos e locais comerciais inscritos neste certame, sen que, en ningún caso, medie ánimo de lucro e sen que
poidan ser obxecto de compravenda, nin ser esixibles dereitos de autor.

• Cada comercio participante no devandito Certame consinte que o Concello de Laxe faga públicos os datos relativos ó nome,
enderezo e datos de contacto do comercio, así como a fotografía da persoa que recolla o agasallo no momento de entrega
do premia, facéndose esta imaxe pública para o seu xeral coñecemento, tanto ós medios de comunicación locais como a
través dos medios de comunicación social dependentes do Concello de Laxe.

• Os  datos  persoais  recollidos  durante  o  certame,  serán  empregados,  unicamente,  coa  finalidade  de  xestionar  este  e
executalo.

• O/s nome/s  e  apelidos  da/s  persoa/s  que  emitan  os  seus  votos,  en  ningún caso  serán  feitos  públicos,  pero si  serán
necesarios para verificar a súa identidade na emisión dos votos.

• De acordo coa LOPD, Ley orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos
persoais facilitados para a participación no concurso, serán incorporados en ficheiros dos que é responsable O Concello de
Laxe. Estes datos serán tratados de xeito totalmente confidencial e serán usados exclusivamente para os fins expresados. Se
desexa exerce-los seus dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dos seus datos persoais que figuran nos
nosos rexistros, por favor, solicíteo escribindo un correo electrónico a cultura@concellodelaxe.com ou enviando unha carta
ó noso enderezo postal: Avda. Cesáreo Pondal, núm. 26, 15117 Laxe, A Coruña. 

7. A participación neste certame supón a TOTAL ACEPTACIÓN DAS BASES.

(Aprobadas por Resolución da alcaldía con data do 16 de decembro do 2022)

mailto:cultura@concellodelaxe.com

