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BASES DE PARTICIPACIÓ A VILASSAR FLORIDA 

I CONCURS DE DECORACIÓ FLORAL 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt organitza, a través de la Regidoria de Cultura, el I Concurs 
de Decoració Floral, VILAssar Florida. 

L’objectiu és propiciar espais agradables i la qualitat de vida dels veïns, la conscienciació 
social envers el medi ambient i el desenvolupament de l’economia local a través de l’atractiu 
dels seus carrers. L’activitat es desenvolupa dins el marc de la festa major de Sants Màrtirs, 
festa que es celebra a la primavera, per tal de contribuir també a crear un ambient festiu i 
de col·laboració entre els veïns. Amb aquestes finalitats, s’aproven les següents bases:  

 

1.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ 

El I Concurs de Decoració Floral Vilassar Florida es celebrarà del 29 d’abril al 2 de maig del 
2021. Per tal de participar al concurs, la decoració floral ha d’estar finalitzada a les 10:00 h 
del dijous 29 d’abril. 

Podrà participar qualsevol espai privat que es trobi dins el terme municipal de Vilassar de 
Dalt i es pugui gaudir des de la via pública sense problemes de visibilitat per tanques o 
murs. 

 

2.- INSCRIPCIONS  

Per a realitzar la inscripció, que és gratuïta, cal omplir i presentar per registre una instància 
genèrica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament mitjançant la Seu electrònica: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt 

A la instància s’ha d’indicar: 

- Nom i cognoms del concursant, o d’un representant en cas de tractar-se d’una en-
titat, associació, grup veïnal o comerç. En aquest cas, també caldrà facilitar el nom 
de l’entitat, associació, grup veïnal o comerç. 

-  Número de telèfon de contacte. 

- Adreça de l’element decorat  que es presenta a concurs. 

- Categoria en què participa (només a una d’elles): categoria A (balcons, finestres, 
portals), categoria B (elements privats a carrers, i patis o jardins privats), categoria 
C (comerços) 

- Ha d’adjuntar també l’autorització per a la publicació i tractament de les seves dades 
personals o de l’entitat, associació, grup veïnal o comerç. (Annex I). 

 

El termini per a realitzar les inscripcions finalitzarà el 21 d’abril de 2021.  

 

4.- PARTICIPACIÓ  I CONDICIONS 

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilassardedalt
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Pot sol·licitar participar en el concurs qualsevol persona, entitat, associació, grup veïnal o 

comerç que decori amb flors un espai privat del municipi de Vilassar de Dalt, que doni a la 
via pública i que tingui total visibilitat, sense que tanques o murs ho impedeixin. 

Tal com s’indica al punt 1, la decoració floral haurà d’estar finalitzada a les 10:00 h del 
dijous 29 d’abril. 

Els testos i jardineres de balcons i finestres, així com tots aquells elements que pengin, 
s’hauran de col·locar dins la vertical del balcó o a l’ampit de la finestra, alhora que estan 
lligats de manera que en cap moment puguin suposar un perill. 

 

5.- JURAT 

El jurat estarà format per persones, tant de Vilassar de Dalt com de fora del municipi, rela-
cionades amb el món de la flor i de les arts, amb el següent detall:  

- 3 persones relacionades amb el món de la flor i externes al municipi de Vilassar 
de Dalt, determinaran el 1r i 2n premi de cada categoria. 

- 5 persones relacionades amb el món de la flor i de les arts a Vilassar de Dalt, de-
terminaran el tercer premi de cada categoria. 

En cas que un mateix element rebi premis per part d’ambdós jurats, tindrà prioritat el supe-
rior i es passarà a atorgar el premi al següent dins l’ordre de puntuació. 

La identitat de les persones integrants del jurat es donarà a conèixer en el moment de fer 
públic el veredicte. 

Cada membre del jurat valorarà de  0 a 10 punts cadascú dels següents elements:  

- Impacte visual, com a element que destaca dins el context en què es troba. 

- Originalitat, aportant detalls que no es trobin a altres indrets del municipi. 

- Composició floral i de colors, amb harmonia cromàtica i d'espècies. 

- Qualitat artística, quant a la composició i tema 

 

6.- VEREDICTE I PREMIS 

La setmana del 3 al 7 de maig es farà públic el veredicte, el qual serà inapel·lable. 

Els premis, consistents en targetes moneder per utilitzar al comerç local, seran els 
següents: 

- Categoria A (balcons, finestres, portals, patis i jardins, participant a títol individual) 

o 1r premi: 200 € 

o 2n premi: 100 € 

o 3r premi: 50 € 

 

- Categoria B (Conjunt d’espais veïnals que incloguin  balcons , finestres , patis i 
jardins, participant com a col.lectiu o AVV) 

o 1r premi: 300 € 
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o 2n premi: 200 € 

o 3r premi: 100 € 

 

- Categoria C (entitats i comerços amb aparadors o espais que donin a la via 
pública) 

o 1r premi: 300 € 

o 2n premi: 200 € 

o 3r premi: 100 € 

 

 

7.- ACCEPTACIÓ 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, així com l’accep-
tació de les decisions del jurat i de l’organització.  

L’organització es reserva el dret de variar les bases, així com el desenvolupament del con-
curs, si es considera convenient.   
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ANNEX I 

 

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES 

 

NOM: 

EN REPRESENTACIÓ DE: 

ADREÇA DE L’ESPAI PARTICIPANT: 

TELEFON DE CONTACTE: 

 

Jo,                                                   dono consentiment per a la utilització de les dades 
(personals o de l’entitat, associació, agrupació o comerç al que represento) dins el I Con-
curs de Decoració Floral VILASSAR Florida que organitza l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
amb l’objectiu de fomentar la qualitat de vida entre els veïns i incentivar la participació ciu-
tadana. 

 

 

 

Vilassar de Dalt,        d’abril  de 2021 

 

 

 

(Signatura) 

 


