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BASE     REGULADORA     DEL     CONCURS   “  EL     BARRI     EN     FLOR  ”, 12è    CONCURS     DE     DECORACIÓ  

FLORAL     DEL     BARRI     ANTIC     

Regidoria de Comerç i Turisme i Territori i Medi Natural. Maig 2020

L'Ajuntament de Valls convoca el 12è Concurs de decoració floral, en el marc de la campanya “El Barri

en Flor”, amb l'objectiu d'aconseguir la implicació dels residents, comerços i  establiments, en la millora

i embelliment  de les vies públiques.

Aquest concurs restarà regulat per les disposicions establertes en aquesta base d'acord amb els

continguts següents:

1.- Participants.

La participació és oberta per a tots els veïns i veïnes residents al Barri Antic de Valls entenent aquest

com l'àmbit urbà que es troba situat a l'interior     del     tomb     de     muralles  , així com els establiments

comercials, de restauració  i empreses en general que, igualment, són domiciliades en aquesta zona

urbana i als centres escolars i llars d'infants.

En aquesta edició, també hi podran participar tots els comerços de Valls,  amb independència que

estiguin o no situades al Barri Antic, però es manté l'essència del Barri Antic, ja que només hi podran

participar els veïns domiciliats en aquesta zona.

En el cas de participants en l'apartat “ façana o comunitat de veïns” que siguin propietaris de tot l'edifici

només podran participar en una de les categories.

En aquelles decoracions que creuin diverses balconades o cobreixin part de la calçada s'ha de tenir en

compte que han d'estar a més de quatre metres d'alçada.

El fet de participar implica l'acceptació d'aquesta base i de les decisions del Jurat.

2.- Tema.

El tema gira al voltant de la presència de plantes naturals, flors, decoració creativa i color en finestres,

balcons, façanes,  carrers,  aparadors i espais interiors visibles des de la via pública.  Enguany la

temàtica del concurs són les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela i, per això, el

jurat  valorarà  les  decoracions  que  utilitzin  el  color  blau  i  els  colors  blanc  i  vermell

representatius de la ciutat. 

3.- Durada.

Els balcons, finestres, façanes, carrers i aparadors restaran decorats almenys des del  29 de juny al 2

d'agost.
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4.- Jurat.

El jurat estarà format per representants de:

 L'Ajuntament de Valls

 L'Associació de Veïns del Barri Antic

 Dues persones de reconegut prestigi en el camp artístic.

Serà designat  un secretari/a que, amb veu i sense vot, aixecarà acta dels acords i resolucions

adoptades pels membres del Jurat.

Per la seva banda, les entitats amb representació, designaran un segon representant que, en funció de

suplent, pugui garantir la participació de l'ens en les deliberacions del Jurat.

Per al desenvolupament de la seva tasca, el Jurat disposarà de la informació següent:

• Llistat per adreces on constin la relació de participants en el 12è Concurs Floral.

• Formulari individualitzat per a cadascun d'aquests participants, que permeti als membres del

Jurat anotar les observacions i valoració de les propostes decoratives inspeccionades.

• Aquests documents seran facilitats als membres del Jurat per part dels serveis tècnics  de la

regidoria de Comerç i Turisme.

5.- Visita.

El jurat realitzarà la valoració de la decoració floral dins els dies de presència de les flors indicada

en el punt 3.

6.- Criteris     de     valoració.  

Els criteris de valoració del jurat seran:

En     els     espais     exteriors:   

Balcó, façana o finestra verda: La utilització majoritàriament de plantes i flors naturals vives amb

o sense combinació d'elements decoratius orientats a la permanència al llarg de tot l'any. 

• Ús de planta natural: 80%

• Composició: 20%

Balcó, façana o finestra creativa: La utilització d'elements decoratius diversos i si és el cas també

d'elements naturals que en combinació aportin una vistosa i original composició.

• L'originalitat i disseny de la composició: 80%

• Ús de material reciclat: 20%

A     l'     interior     d'aparadors     dels     comerços     i     establiments     de     restauració:  

Pes de la valoració expressat en percentatges.

• L'originalitat i disseny de la composició: 60%
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• Ús de material reciclat: 40%

7.- Veredicte     del     jurat.  

• Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.

• El veredicte es farà públic en el moment del lliurament dels premis.

• El Jurat podrà declarar desert l'atorgament de premis per a  qualsevol de les categories

previstes.

8.- Inscripcions.

• La inscripció en el concurs és gratuïta.

• Aquesta inscripció es realitzarà a  la  Regidoria  de Comerç  i  Turisme, les dependències de

l'Oficina de Turisme (Carrer de la Cort, 3) dins l'horari d'atenció al públic de 9h a 14h, trucant

primer per demanar cita prèvia al 977 63 60 13 o bé enviant la butlleta d'inscripció al correu

electrònic: comerc@valls.cat

• El període d'inscripció al concurs serà del  25 de maig al 19 de juny.

9.- Distintius.

• Els concursants hauran de manifestar explícitament la seva voluntat de participar en el

concurs mitjançant la seva inscripció tal i com s'assenyala a l'apartat anterior  i  en  la

categoria que vol concursar.

• Per aquest motiu, un cop elaborada la corresponent inscripció, se'ls atorgarà el distintiu i

aquest, s'haurà d'instal·lar al balcó, finestra, façana  o aparador concursant, de manera que

sigui ben visible des de l'exterior .

• Amb el recull de la totalitat d'inscripcions, es disposarà el llistat que serà emprat pel jurat

per a la valoració de les propostes de decoració.

10.- Premis.

Els premis que s'atorgaran per a cadascuna de les categories contemplades, d'acord amb el

veredicte del jurat, tal i com s'indica a la taula següent:
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Quadre de premis del Barri en Flor 2020

PARTICIPANT INDIVIDUAL ESTABLIMENTS COMERCIALS 
I DE RESTAURACIÓ / EMPRESA

Balcó, finestra
verda

Balcó, finestra
creativa

1r Premi de  250.- € 1r Premi de  250.- € 1r Premi: 250.-€ 

2n Premi de 150.-€ 2n Premi de 150.-€ 2n Premi: 150.-€ 

3r Premi de  100.-€ 3r Premi de  100.-€ 3r Premi: 100.-€ 

Un premi especial a l'ús de Material Reciclat:  100.-€

PREMI A LA COMUNITAT DE VEÏNS O FAÇANA

Premi de 200.-€ 

PREMI AL MILLOR CARRER O COL·LECTIU ASSOCIAT

1r Premi de 300.-€; 2n Premi 200.-€; 3r Premi 100.-€

Els imports indicats, seran atorgats als premiats mitjançant tiquets de compra, per import unitari de 50.-

€, els quals, seran bescanviables per productes i/o serveis entre els comerços del Barri Antic i

comerços que pertanyen a l'entitat de Comerç de Valls, tots ells adherits a la campanya del Barri en

Flor  els quals es facilitarà la relació corresponent.  Els  premis majors de 50€ no podran gastar-se

íntegrament en un únic establiment.

11.- Informació.

Per disposar de més informació us podeu dirigir a les dependències de la Regidoria de Comerç i

Turisme- situada al Carrer de la Cort, 3 demanant cita prèvia, o bé mitjançant e-mail: comerc@valls.cat

o bé, al telèfon 977 63 60 13.

Nota: Les dates fixades en aquest document podran ser modificades per la regidoria de Comerç i

Turisme per motius organitzatius.


