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CONCURS CALAF EN FLOR 
 

1- Objecte. L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de 
premis del concurs floral de balcons, finestres i espais comunitaris privats del municipi de Calaf.  

2- Participants. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona que sigui propietària o 
arrendatària d’un immoble situat al municipi de Calaf, amb un o més balcons i/o finestres o bé 
comunitats de veïns amb espais comunitaris privats susceptibles de ser decorats/des i visibles 
des del carrer. 

3- Termini. Els espais hauran d’estar guarnits durant el període del 29 d’abril al de 29 de maig. 
4- Inscripcions. Les inscripcions podran formalitzar-se del 15 al 26 d’abril de 2019, mitjançant el 

registre a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calaf o bé a través del telèfon 93 869 85 
12, en horari d’atenció al públic de 8:30 a 14:30h. La inscripció és gratuïta i només es pot 
inscriure un espai per immoble. Les dades per fer la inscripció són: nom i cognoms del/s 
participant/s, DNI, adreça del/s balcó/ons o finestra/es engalanada/es, telèfon, correu 
electrònic i detallar si és balcó o finestra. De manera voluntària es pot posar un nom a l’obra, 
balcó o finestra engalanada, o bé explicar breument el que es vol transmetre. 

5- Condicions. Els participants han de vetllar que tots els elements penjants o instal·lats en 
qualsevol estructura estiguin perfectament fixats, sense risc de precipitació per cap causa. 
L’incompliment d’aquesta condició implicarà la desqualificació del participant. L’Ajuntament no 
es fa responsable de possibles accidents derivats de les ornamentacions que hi poguessin haver. 
Totes les plantes i vegetals exposats han de ser naturals. Els propietaris o llogaters dels espais 
en concurs permetran fotografiar-los i a fer-ne difusió a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació.  

6- Jurat. El jurat estarà format per persones vinculades al sector de la floristeria i la jardineria i de 
l’organització. El jurat podrà anar a visitar els espais florits des del primer dia establert al termini 
i podran realitzar múltiples visites dins el termini establert. Les deliberacions seran secretes i el 
seu veredicte serà inapel·lable. 

7- Criteris de valoració. Per a la valoració dels balcons es tindran en compte principalment els 
següents criteris: utilització de la flor, l’harmonia, el color, l’originalitat, el disseny, la varietat 
d’espècies i la sostenibilitat.  

8- Premis. Els premis seran vals de compra a les floristeries i centres de jardineria del municipi.  
 Balcons i finestres: 

i. Flor d’Or: 100€. 
ii. I 5 premis més de 20€. 

 Espais comunitaris privats: 
i. Flor d’Or: 100€. 

ii. I 5 premis més de 20€. 
Un mateix participant no podrà obtenir més d’un premi. 

9- Veredicte. L’organització comunicarà el veredicte del jurat a partir del dia 29 de maig de 2019. 
L’entrega de premis tindrà lloc durant els actes de l’Arrela’t, prèvia comunicació personal als 
guanyadors del lloc i de la data d’entrega.  

10- La participació en el concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases. L’organització es 
reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.  

 


