
IV PREMIS GIRONINS D’APARTAMENTS  

I VIL.LES DE VACANCES 

 
Els PREMIS GIRONINS D’APARTAMENTS I VIL.LES DE VACANCES es van 
crear com un mitjà per a mostrar la diversitat, la professionalitat i la qualitat de les 
vil·les i apartaments de vacances a les comarques gironines, designant l’allotjament 
com a experiència única.  
Un jurat d'experts seleccionarà, mitjançant votacions, els guanyadors entre tots els 
inscrits. 

El concurs consta de 12 categories; 

1. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC AMB HISTÒRIA. Allotjament que 
per el seu valor històric o artístic, o per la seva antiguitat està conservat per el 
coneixement i gaudi de l’harmonia de la seva composició. 

2. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC D’ARQUITECTURA I DISSENY 
RÚSTIC. Allotjament dissenyat exclusivament, ja sigui externament, 
internament o ambdues, per crear una experiència única 
 

3. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC D’ARQUITECTURA I DISSENY 
MODERN. Allotjament dissenyat exclusivament, ja sigui externament, 
internament o ambdues, per crear una experiència única 
 

4. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC PER A PARELLES. Allotjament 
amb una superfície màxima de 40m2 i que disposa de totes les comoditats per 
gaudir d’una estada confortable 
 

5. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE CIUTAT. Allotjament que 
hauria de permetre al visitant gaudir de la vida de la ciutat i l'ambient i 
característiques especials de la ciutat on es troba 

6. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE PLATJA. Allotjament situat a la 
costa, a primera línia, i ofereix una oportunitat per gaudir del mar, l'aigua, la 
vida a la platja, etc. 
 

7. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE POBLES D’INTERIOR I 
PIRINEU. Allotjament únic situat en un entorn natural i que ofereixi 
l'oportunitat d'experimentar a l'aire lliure 
 

8. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTC PER A FAMÍLIES. Allotjament i 
entorn que proporcionen instal·lacions i oportunitats d'alta qualitat 
especialment adequades per a famílies amb nens 
 

9. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC SOSTENIBLE. Allotjament 
sostenible en termes de baix impacte en el medi ambient 
 

10. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC ACCESSIBLE. Allotjament que 
ofereix instal·lacions i oportunitats d'alta qualitat per a persones amb 
discapacitat 
 

11. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC AMB ACCÉS A MASCOTES. 
Allotjament que ofereix instal·lacions i oportunitats d'alta qualitat per a famílies 
amb mascotes 
 



IV PREMIS GIRONINS D’APARTAMENTS  

I VIL.LES DE VACANCES 

 
12. MILLOR ALLOTJAMENT TURÍSTIC ADAPTAT A TURISME 

ESPORTIU. Allotjament adaptat a les necessitats d’esportistes, tant a nivell 
d’equipament com d’espai 

 
 
 
Amb les següents bases de concurs; 
 

1. La participació als PREMIS GIRONINS D’APARTAMENTS I VIL.LES 
DE VACANCES està oberta exclusivament als Associats a l’A.T.A. 
 

2. Els allotjaments turístics a presentar, podran tenir únicament  la denominació 
d’Apartament Turístic (A.T.) o Habitatge d’Ús Turístic (H.U.T.) 
 

3. El període de participació s’inicia el 17 de maig i finalitza el 13 de setembre 
 

4. La presentació de candidatures és on-line 
 

5. Per a poder participar, serà imprescindible que l’allotjament estigui publicitat 
on-line (en portal propi o altres plataformes) 
 

6. Cada associat pot presentar tants allotjaments com li sembli convenient. Cada 
allotjament pot estar inscrit en un màxim de 3 categories 

 
7. Els guanyadors d’edicions anteriors no podran presentar l’allotjament 

guanyador en la mateixa categoria en un període de 3 anys 
 

8. Al participar se us demanarà que designeu un nom a l’allotjament, un enllaç al 
lloc web on es pugui visualitzar la propietat, una fotografia, el nom d’Associat i 
informació de contacte, així com un text explicant perquè la propietat es 
mereix aquest premi en particular ( és imprescindible que la descripció faci 
referència a la categoria i se’n doni els detalls corresponent) 
 

9. El jurat estarà format per el Deganat i Professorat de la UDG, cap d’ells 
vinculats directament a A.T.A., Associats o Junta Directiva  
 

10. Les unitats presentades no seran visitades físicament per el jurat, sinó que es 
valoraran via lloc web, de manera que es reflecteixi les característiques reals 
de l’allotjament, amb els elements imprescindibles de fotografia/vídeo 
interiors i exteriors, comentaris, acreditacions (categorització, certificacions, 
etc.), qualitat i integració de la descripció, mitjans de comunicació social i 
ubicació, així com els valors de descripció en la inscripció 
 

11. Cada membre del jurat presentarà els següents punts en cada categoria: 10, 8, 
6, 4 i 2. En el supòsit de que una categoria rebi menys de 5 inscripcions, els 
punts s’assignaran començant per el 10 i seguint el mateix ordre decreixent, 
fins a exhaurir les inscripcions 
 

12. El guanyador en cada categoria serà la unitat amb més punts  
 

13. Els guanyadors rebran el reconeixement en l’acte de celebració del X Simposi 
ATA. 


