
  

  

 
BASES I CONVOCATÒRIA DEL SEGON CONCURS DE DIORAMES FIRA 
TORREFABRICK 2022 
 

1. OBJECTE 
  
L’Ajuntament de Torrefarrera convoca el segon Concurs de Diorames del “Món Animal” 
amb peces de Lego per tal de potenciar la creativitat i el joc per a totes les edats. 
El nom de “Lego” és en realitat una abreviació de les paraules “Leg Godt”, que en 
danés vol dir “Juga bé”. 
 

2. PARTICIPANTS I BENEFICIARIS 
 
Per participar en el present concurs s’estableixen les següents categories: 

 Categoria Infantil: participants de  fins a 6 anys  
 Categoria Junior: participants de 7 a 11 anys 
 Categoria Senior: participants més de 12 anys 

 
 

3. PROCES INSCRIPCIÓ CANDIDATURES 
 
La inscripció al concurs és dura a terme a través de la pàgina web de l'Ajuntament de 
Torrefarrera. 
Les places estaran limitades a l’aforament de l’activitat, seguint l’ordre d’inscripció. 
 

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOLꞏLICITUDS 
 
La data límit de presentació de candidatures serà el 9 de desembre de 2022 a les 14 
hores. 
Només s’admetrà una solꞏlicitud per participant. 
 

5. PROCÉS DE SELECCIÓ. CRITERIS 
 
La Comissió de valoració encarregada de seleccionar les persones guanyadores del 
concurs estarà integrada pels següents membres: 
 SRa. Carme López Sandoval (Regidora de Benestar, Cultura i Afers Religiosos de 

l’ Ajuntament Torrefarrera) 
 Sra. Eva Vidal Torà (Smart School) 
 Sr. Rafael Lopez  Ruiz (Secretari de l’Associació Ilerbrick) 
 Sr. Gerald Jesús Manau  Huerta (Tresorer de l’Associació Ilerbrick) 
 Sr. Alfons Rosell Cazalilla (President de l’Associació Ilerbrick) 
 
En les obres creades es valorarà que el diorama sigui:  

 Una creació original 
 Que es mantingui una concordança en l’escena 

 
Requisits i condicions tècniques: 
 

1. El diorama només pot estar construït amb peces Lego. No podrà ser un set 
comercialitzat. 

2. El diorama haurà de tenir unes dimensions màximes de 32x32 punts. 



  

  

3. Els diorames s’hauran de portar muntats divendres 16 desembre de 2022 a la 
tarda (es confirmarà hora), a la Sala Social de l’Ajuntament de Torrefarrera. 

 
6. PREMIS 

 
Es concediran premis per cada una de les categories. 
 
Categoria Infantil 

- Primer premi: un set de la marca Lego valorat en 40 €, a càrrec de l’Ajuntament 
de Torrefarrera. 

- Segon premi: un set de la marca Lego valorat en 20 €, a càrrec de l’Ajuntament 
de Torrefarrera. 

- Tercer premi: un set de la marca Lego valorat en 20 €, a càrrec de Steliana 
Flores Lazar. (Botiga Aline). 

 
 
Categoria Junior 

- Primer premi: un set de la marca Lego valorat en 50 € , a càrrec de Smart 
School. 

- Segon premi: un set de la marca Lego valorat en 25 €, a càrrec de l’Ajuntament 
de Torrefarrera. 

- Tercer premi: un set de la marca Lego valorat en 25 €, a càrrec de l’Ajuntament 
de Torrefarrera. 

 
Categoria Senior 
 

- Premi únic: un set de la marca Lego valorat en 300 €, a càrrec de l’Ajuntament 
de Torrefarrera. 

 
7. RESPONSABILITATS DE L’ORGANITZACIÓ 

 
L’organització del concurs garanteix la conservació dels diorames exposats, però en 
cap cas podrà respondre dels deterioraments soferts per causes alienes o de força 
major. 
L’organització es reserva el dret d’admissió. 
 

8. RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS 
 
Les persones participants en el concurs hauran de desmuntar els diorames el 
diumenge dia 18 de desembre a partir de les 19h. 
 

9. RESERVES DE L’ORGANITZACIÓ 
 
Les inscripcions al concurs de Diorames Fira Torrefabrick, implica l’acceptació de les 
bases de la present convocatòria. 
 
L’organització es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancelꞏlar el certamen sempre 
que existeixin causes que així ho justifiquin, així com modificar les presents bases i es 
compromet a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o 
cancelꞏlació, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al 
jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants. 
 
La participació en aquest esdeveniment implica l’acceptació sense reserva d’aquestes 



  

  

bases i les decisions de l’organització pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió 
derivada d’aquest esdeveniment. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà 
resolt per la Comissió de Valoració i comunicada la decisió a cada participant. 
 
En cap cas l’organitzador serà responsable de les conseqüències que suscitin les 
obres derivades de la celebració de l’esdeveniment. 
 

10. EXCLUSIONS 
 

 Quedaran exclosos del concurs aquells diorames que:  
 Siguin lliurats fora de termini. 
 No compleixin els requisits  i/o condicions tècniques establertes en la base 5. 
 Tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra 

persones, colꞏlectius o institucions.   
 

11. RÈGIM JURÍDIC 
 
Aquesta convocatòria es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
anterior a la llei. 
 

12. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
 

13. PROTECCIÓ DE DADES 
 
De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que regula el dret 
d’informació en la recollida de dades, l’Ajuntament de Torrefarrera INFORMA dels 
següents extrems: 

- Les dades de caràcter personal subministrats seran objecte de tractament en 
els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Torrefarrera. 

- La finalitat del tractament és la gestió, de manera adequada, la solꞏlicitud 
presentada en relació amb la participació en el concurs convocat per 
l’Ajuntament. 

- S’informa l’interessat/da la possibilitat d’exercitar els corresponents drets 
d’accés , rectificació, cancelꞏlació i oposició, de conformitat amb el que 
s’estableix en els art. 12 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Els 
drets esmentats es podran exercitar a través de qualsevol dels mitjans regulats 
en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les 
AAPP. 

 
 

14. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 
 
El dia 18 de desembre de 2022 durant l’acte de cloenda de la Fira TORREFABRICK 
2022 es faran saber quins han estat els diorames guanyadors de cada categoria. 
 



  

  

Torrefarrera, 10 de novembre de 2022 
L’Alcalde 
Jordi Latorre i Sotus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


