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La participació en el concurs comporta l’acceptació
total d’aquestes bases. Informació: www.svc.cat o

93 693 06 11



 

Termini:

Condicions:

Concurs de Balcons Florals
- Sant Vicenç de Castellet –

 Fira del Vapor 2022

Pot participar en aquest concurs qualsevol 
persona, entitat o associació que sigui propie-
tària, arrendatària o usuària d’un immoble 
situat al municipi de Sant Vicenç de Castellet, 
amb un o més balcons, portalades o espais 
susceptibles de ser decorats i visibles des del 
carrer. 

Els espais hauran d’estar guarnits 
durant el període del 26 de maig al 2 
de juny del 2022.

Els participants han de vetllar
per a que tots els elements que 
formin part del guarniment estiguin 
perfectament fixats, garantint la 
seguretat dels vianants. Totes les 
plantes i vegetals exposats als 
balcons han de ser naturals. Sí que 
s’admetran elements ornamentals 
d’altres materials. Es recomana 
sistemes de reg que minimitzin els 
desaigües directes al carrer.
Cal respectar les ordenances muni-
cipals pel que fa als horaris de reg 
(des de les 23 a les 7 hores i, en tot 
cas, amb la deguda precaució per tal 
d’evitar molèsties).

Les inscripcions podran formalitzar-se del 
dia 9 al 25 de maig del 2022, a través d'entra-
polis.com o a les oficines d'atenció a la ciuta-
dania (OAC), i passar a recollir posteriorment 
l'acreditació per penjar en un lloc visible del 
balcó/portalada. Caldrà indicar en quina 
categoria es participa: 

Categoria 1: particulars.
Categoria 2: associacions/entitats.
Categoria 3: establiments comercials.
 
La inscripció és gratuïta i només se’n pot fer 
una per immoble. 

La inscripció dóna dret a un descompte del 
15% en les plantes o productes d’ornamenta-
ció que posin a disposició els següents establi-
ments col·laboradors: Floristeria Abril (Av. 
Secretari Canal, 37) i La Casa de las Flores 
(Plaça del Pi, 3).

Jurat:
El jurat estarà format per una persona 
vinculada amb el sector de la jardineria, 
floristeria o l’ornamentació, una persona 
representant de la comissió de la Fira del 
Vapor i una persona  representant de 
l’Ajuntament.

Criteris de valoració:
Per la valoració dels balcons es tindran en 
compte principalment els següents crite-
ris: utilització de la flor, l’harmonia, el 
color, el disseny, l’elecció i la diversitat 
d’espècies, i també l’originalitat de tots els 
elements de la composició.

La deliberació del jurat i el lliurament de 
premis es realitzarà el dia 29 de maig, al 
matí, dins els actes de la Fira del Vapor, on 
s'obsequiarà a totes les persones i entitats 
participants.

Veredicte i lliurament
de premis:

Animem a les persones participants a publi-
car fotografies dels seus espais a les xarxes 
socials, incorporant l’etiqueta #concursbal-
consSVC2022 #SVCastellet #firadelva-
por2022, i etiquetar l’Ajuntament i la Fira 
del Vapor. D’altra banda, l’organització 
podrà penjar a les seves xarxes socials les 
fotografies dels espais enjardinats, amb la 
informació de la seva ubicació.

Xarxes socials:

Participants:

Inscripcions:

Premis:
Es repartiran tres premis per a cada 
categoria, consistents en xecs regal a 
bescanviar per productes florals en 
qualsevol dels establiments col·labora-
dors. 

Primer premi o Flor d’or, consistent en 
un xec regal per valor total de 100,00 €.
 
Segon premi o Flor d’argent, consistent 
en un xec regal per valor total de 75,00€.

Tercer premi o Flor de bronze, consis-
tent en un xec regal per valor total de 
50,00 €. 


