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ALFARRÀS FESTA MAJOR DE SANT PERE  

BASES 1R CONCURS FLORAL D’EMBELLIMENT DE BALCONS I FINESTRES 

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfarràs us convidem a participar en el 

Concurs floral d’embelliment de balcons i finestres.  

OBJECTIU  

L’objecte d’aquest concurs és contribuir a la millora de la qualitat ambiental i estètica del 

municipi a través de la implicació ciutadana. Els elements vegetals i florals contribueixen a 

generar un entorn urbà més agradable i estètic per poder-ne gaudir. Mitjançant aquesta 

iniciativa, pretenem divulgar aquests bons costums als veïns d’Alfarràs.  

PARTICIPANTS  

Podran participar-hi tots els ciutadans i ciutadanes que decorin els seus balcons i finestres de 

cara al carrer, amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes creades amb material de 

reciclatge.  

INSCRIPCIONS  

La inscripció per participar en el concurs és gratuïta i es podrà formalitzar personalment a les 

oficines municipals en horari d’oficina; de dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h o bé a través 

del correu electrònic tania@ajuntamentalfarras.cat. Des del dia 3 de maig fins al dia 24 de maig 

ambdós inclosos.  

Les dades per fer la inscripció són: nom i cognoms dels participants, 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.  

BASES  

Es premiarà el balcó i finestra que a judici del jurat millor compleixi amb els criteris de valoració.  

- Els balcons i finestres han de ser visibles des del carrer, ja que el jurat els valorarà des 

d’allà, sense pujar als habitatges.  

- Les persones participants tindran la llibertat per embellir-los, però sempre respectant 

l’entorn (habitatges d’altres veïns, carrer...) i garantint la seguretat. Es recorda que 

l’ordenança de civisme vigent d’Alfarràs prohibeix la col·locació de testos sense la 

necessària subjecció, que impedeixi la seva caiguda al carrer, així com penjar-los a la 

part exterior de les baranes. El reg de testos es farà de tal manera que no caigui l’aigua 

al carrer.  

(Ordenança de civisme, article 32: “No col·locar els testos i jardineres dels balcons i finestres de 

manera que la seva vertical caigui dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra i/o protegir 

aquests elements per evitar que pugui caure, en especial en casos de pluja o vents forts”.  

- El balcó o finestra ha de ser visible des del carrer i ha d’exhibir el distintiu (que es 

facilitarà a l’Ajuntament) en un lloc visible que servirà al jurat per identificar-lo. De no 

complir aquests requisits, el balcó o finestra no serà valorat, i per tant, serà 

desqualificat.  
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JURAT  

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfarràs és qui designa els membres del jurat. Els 

criteris de valoració del jurat seran: l’ús de la flor, l’harmonia, el color, l’originalitat, el disseny, 

la varietat i els sistemes de reg amb màxim estalvi d’aigua.  

El jurat s’encarregarà de seleccionar els guanyadors/es del concurs.  

El veredicte del jurat serà inapel·lable.  

Hi assistirà de forma presencial, sense veu i sense vot, la Regidora de Medi Ambient.  

Els propietaris o llogaters dels balcons i de les finestres en concurs permetran fotografiar-los per 

facilitar el concurs floral de balcons i finestres. També permetran que es pugui fer difusió de les 

fotografies dels seus balcons a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.  

CRITERIS DE VALORACIÓ  

El jurat qualificador basarà el criteri de puntuació en:  

- Visibilitat des de l’exterior  

- Originalitat i creativitat de la composició  

- Qualitat ornamental  

- Harmonia i disseny del conjunt 

- Laboriositat  

- Utilització de material de reciclatge 

PREMIS  

Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions 

legals vigents.  

Categoria de balcons 

1r premi: 150 EURRÀS 

2n premi: 75 € EURRÀS 

Categoria de finestres 

1r premi: 100 € EURRÀS  

2n premi: 50 € EURRÀS  

LLIURAMENT DE PREMIS  

El lliurament de premis serà el dia 28 de juny a l’Ajuntament d’Alfarràs.  

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.  

L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.  

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució 

inapel·lable del jurat.  

Pel fet de participar, el/la participant autoritza a l’Ajuntament d’Alfarràs a difondre la seva 

identitat, (nom i dos cognoms), així com la imatge del balcó o finestra premiats a efectes de 
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comunicar al públic amb general el resultat del concurs, tant a través de la web 

(www.ajuntamentalfarras.cat) com a les xarxes socials, com a través de notes de premsa.  

L’Ajuntament d’Alfarràs garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda 

informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva 

participació al Concurs de guarniments de balcons i portalades, segons el que preveuen les 

bases. L’Ajuntament es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les 

en posteriors campanyes de promoció comercial.  

 


