
RESUM DE LES BASES REGULADORES DELS PREMIS ESPAIS FLORITS D’ARENYS DE MAR

OBJECTE

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris per la convocatòria i concessió dels premis que 
convoca la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, dins els límits establerts en el pressupost 
municipal i amb les finalitats següents:  promoure que els arenyencs guarneixin la població amb flors, 
incentivant així l’embelliment de la població.

REQUISITS

Aquest certamen és obert a 3 categories de participació:
GRUP A: balcons, finestres i portals
GRUP B: carrers
GRUP C: aparadors comercials 

Poden participar-hi totes aquelles persones, establiments comercials, associacions i entitats d’Arenys de 
Mar que decorin els seus balcons, finestres i portals; carrers o aparadors comercials que donin a l’espai 
públic amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes creades amb material reciclat.
Les decoracions florals han d’estar finalitzades el dissabte de la celebració del certamen a les 10 del matí.
  
Les decoracions florals han d’estar ubicades en el terme municipal d’Arenys de Mar.
Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui 
sempre dins del balcó o reposi sobre l’ampit de la finestra i seran, juntament amb les decoracions florals, 
fermats o protegits per evitar que puguin caure.

Cadascun dels participants podrà inscriure’s com a màxim a una de les categories previstes a les bases.

Per tal que s’obri una categoria caldrà que hi hagi en aquesta com a mínim 3 inscripcions. En el cas 
contrari la categoria que no obtingui el mínim d’inscripció quedarà com a premi desert.

ARENYS DE FLORS
3 i 4 DE JUNY DE 2017



TERMINI I PRESENTACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar a l'Ajuntament, en hores d'oficina, fins al dia 22 de maig i amb el mo-
dels corresponents:  www.arenysdemar.cat/espaisflorits
La presentació de les sol·licituds o treballs pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que 
la regulen.

PREMIS

JURAT

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis previstos en les 
presents bases serà la Regidoria de Cultura.

El jurat podrà, discrecionalment, deixar deserts els premis si no assoleixen la qualitat necessària míni-
ma.  

La proposta de concessió de premis serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
que preveu l’article 12.5 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i que 
estarà format per les següents persones: 

 ·La regidora de Cultura, que actuarà com a presidenta, però sense vot.

 ·3 persones vinculades a l’art floral de fora d’Arenys de Mar que resoldran el 1r i 2n premi de les   
  tres categories. 

 ·10 persones d’Arenys de Mar vinculades al món de les arts que resoldran els premis populars.

CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DELS PREMIS

Per a la valoració dels muntatges presentats al concurs floral únicament es tindran en compte els se-
güents criteris:
 
 ·L’originalitat i l’impacte visual de 0 a 10 punts
 ·La composició de 0 a 10 punts
 ·La qualitat artística i el disseny de 0 a 10 punts
 ·L’harmonia de colors de 0 a 10 punts

LLIURAMENT DELS PREMIS

El veredicte es farà públic al lloc i en la data que s'anunciaran oportunament, que no pot ser més tard dels 
2 mesos posteriors a la data assenyalada per a la presentació de les sol·licituds i dels treballs.
A la vista del veredicte, la regidora de Cultura proposarà a l’alcaldessa l’atorgament dels premis, el qual 
els ha d’aprovar en un termini no superior als 15 dies hàbils a comptar des de la data del veredicte. 
El pagament es fa mitjançant transferència bancària al compte que indiqui l’interessat.

Es poden llegir les bases senceres al web municipal www.arenysdemar.cat/espaisflorits

GRUP B: 
CARRERS

1r premi: 300€
2n premi: 200€
Popular: 100€

GRUP C: 
APARADORS COMERCIALS 

1r premi: 300€
2n premi: 200€
Popular: 100€

GRUP A: 
BALCONS, FINESTRES I PORTALS

1r premi: 300€
2n premi: 200€
Popular: 100€


