
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ EN LA 59a EXPOSICIÓ DE 
FLORS, MONUMENTS, PATIS I JARDINS, ANY 2014. 
 
“Girona, Temps de Flors” és un dels esdeveniments més importants per a la societat 
gironina, que permet als ciutadans i als nombrosos visitants que s'acosten a Girona, 
gaudir d'espais ornamentats amb flors i plantes i descobrir o reviure la Girona 
monumental. 
 
És un esdeveniment cultural que no seria possible sense la participació 
desinteressada de la societat civil i de les entitats que ho promouen. 
 
PRIMER. DATES DE L'EXPOSICIÓ 
 
Del 10 al 18 de maig de 2014. 
 
SEGON. OBJECTE D'AQUESTES BASES 
 
La regulació de la presentació de projectes per participar en l'Exposició i l'atorgament 
de subvencions per dur-los a terme. 
 
TERCER. PARTICIPANTS 
 
Totes les persones, físiques o jurídiques, que ho desitgin.  
 
QUART. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
1. Si el sol·licitant ha participat en edicions anteriors: 
 
a. Sol·licitud de participació a l'Exposició (Annex 1). Si es tracta d'un grup, s'haurà 
d'escollir un representant, que haurà de signar la sol·licitud i el full de tercers.  
 
b. Declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries 
i de la Seguretat Social, si es demana ajut econòmic (Annex 2). 
 
c. Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant. 
 
d. Fitxa de creditor (Annex 3). 
 
e. Document per al rètol de participants (Annex 4). 
 
e. Document amb l’explicació del projecte al visitant (Annex 5) 
 
f. Dues còpies del projecte. 
 

 Contingut del projecte: 
f.1. En el primer full del projecte ha de constar-hi: nom del sol·licitant o 
representant (si es tracta d’un grup), telèfon i adreça electrònica. 
f.2. Memòria explicativa de l'activitat. 
f.3. Fotomuntatge o croquis. 
f.4. Pressupost desglossat, que ha de contenir:  

f.4.a. Materials  



f.4.b. Les flors i plantes, que hauran d’estar incloses en el projecte. 
f.4.c. Aportacions dels sol·licitants. Tot allò que es vol aportar en el 
projecte sense cap cost per a l'Ajuntament. 

 
Format del projecte: DINA4. 
 
Nombre de còpies: 2. 

 
Tots aquests documents estaran disponibles al web www.gironatempsdeflors.cat i 
presencialment a l’oficina d’ informació i atenció al ciutadà (OIAC). www.girona.cat . 
                                                               
2. Si és la primera vegada que es vol participar: 
 
A més de la documentació esmentada en el punt anterior, caldrà aportar: 
 
a. Currículum del sol·licitant. 
b. Fotografies d'un projecte realitzat amb anterioritat. 
 
Atès que no es coneix l'espai, cal presentar una idea d'ornamentació, general i 
adaptable, d'un d'aquests espais: un pati, un monument o un jardí. Cal especificar en 
la sol·licitud de participació a quina tipologia d’ espai s’opta (pati, monument o jardí).  
 
Un cop es determinin els espais que s'ornamentaran enguany, s'estudiaran els 
projectes presentats.  
 
Els projectes escollits s'hauran d'adaptar posteriorment a l'espai que se'ls adjudiqui. 
 
Si el projecte és escollit, un cop adjudicat l'espai, s'haurà de redactar el projecte 
definitiu, amb el contingut esmentat en el punt anterior. 
 
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts per aquestes bases, es 
requerirà a l'interessat que completi la petició en el termini màxim i improrrogable de 
10 dies. En cas de no presentar la documentació que manca en aquest termini es 
donarà per desestimada la sol·licitud. 
 
 
CINQUÈ. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Girona.  
En cas que es vulgui evitar el desplaçament a la ciutat de Girona, també es podran 
presentar amb sobre obert (per tal de fer-ne el registre) a qualsevol oficina de correus. 
No s'admet la sol·licitud per correu electrònic. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 9 de gener al 5 de febrer de 2014.  
 
 
 



SISÈ. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament els 
següents aspectes: 
 
1. L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que facin referència a 
l'àmbit floral.  
2. La viabilitat econòmica i l'aportació de recursos per part dels sol·licitants per 
completar el finançament del projecte. 
3. La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge). 
4. En els patis: la no utilització de gespa natural ni sorra, grava, llavors o palla. 
5. La disponibilitat per poder efectuar tasques de manteniment i conservació del 
muntatge floral durant els nou dies de l’exposició. 
6. La reutilització i reciclatge dels materials provinents d’edicions anteriors. 
A tal efecte, es posa a disposició la visita al magatzem de brigades, per poder 
presentar projecte amb material reutilitzat d’edicions anteriors. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de proposar canvis als projectes pel què fa a 
l’ornamentació floral. 
 
SETÈ. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
 
Les diferents associacions col·laboradores i l'Ajuntament de Girona estudiaran els 
projectes i redactaran la resolució dels projectes seleccionats i de l' import 
subvencionat. 
 
La resolució amb l’aprovació o denegació dels projectes, així com l’ import de la 
subvenció atorgada, es notificarà la darrera setmana de març. 
 
VUITÈ. ACTIVITATS PER A LES QUALS ES SOL·LICITI SUBVENCIÓ 
 
1. La subvenció atorgada es regula per les bases d'execució del pressupost municipal 
per a 2014 i per la normativa reguladora de les subvencions atorgades per les 
administracions públiques. 
 
2. El beneficiari de la subvenció s'ha de comprometre a dur a terme, ell mateix i en els 
termes previstos a la sol·licitud, l'activitat per a la qual s'atorga la subvenció i, si escau, 
a notificar a l'Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi respecte a la previsió inicial 
manifestada en el moment de la sol·licitud. 
 
3. L' import de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament no pot superar, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, el cost de l'activitat 
subvencionada. En aquest sentit, el beneficiari ha de posar en coneixement de 
l'Ajuntament qualsevol variació del pressupost presentat juntament amb la sol·licitud i, 
si fos el cas, es compromet a efectuar el reintegrament de les quantitats cobrades per 
l'import que excedeixi el cost real de l'activitat. 
 
4. L'Ajuntament farà efectiva la subvenció atorgada en la forma següent: 

a)  80% abans del dia 1 de maig de 2014.  
b) 20% restant en el termini de 30 dies, un cop justificades i revisades les 

despeses, previ informe de l'Àrea de Turisme i Comerç acreditatiu del 
compliment de les condicions que regeixen la seva concessió.  

 



NOVÈ. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
1. El beneficiari haurà de presentar abans del dia 14 de juny de 2014, la justificació de 
la subvenció d’acord amb la finalitat prevista. 
 
2. La justificació s’ha de fer, mitjançant la presentació de la documentació següent: 
 

a. Relació detallada de les despeses realitzades. Totes les persones físiques i 
jurídiques perceptores de la subvenció hauran de presentar una relació de 
factures, segons el document annex a les bases reguladores de la participació a 
l’Exposició de flors  (Annex 6).  
Aquesta relació haurà de detallar per a cada factura: 

• número de factura  
• data d'emissió de la factura 
• nom de l'empresa que factura 
• concepte pel qual s'emet la factura 
• import de la factura i suma total de les factures el cost total de 

l’activitat. 
 

b. Justificants de les despeses realitzades, mitjançant la presentació de factures 
originals i fotocòpia. Un cop comprovades i diligenciades, 
els originals seran retornats al beneficiari de la subvenció. Les factures han 
d'anar a nom del beneficiari de la subvenció. 

 
3. Despeses elegibles: adquisició i/o lloguer de flors, plantes i materials utilitzats per       
    al muntatge. 
 
    Despeses no elegibles: despeses d’allotjament i manutenció, desplaçaments       
    (cotxe, tren, autopista, gasolina...) i minutes d’honoraris professionals.  
 
4. La manca de justificació produirà l'obligació de reintegrar les quantitats no 
justificades. 
 
DESÈ. MUNTATGE DELS ESPAIS FLORALS 
 
Els dies previstos per al muntatge de les exposicions florals, seran del 7 al 9 de maig. 
En cas de necessitar el muntatge amb més antelació, per dificultat del projecte, caldrà 
sol·licitar permís expressament. 
Durant aquests dies, hi ha prevista una reserva d’espais per poder aparcar els 
vehicles. Serà imprescindible portar acreditació, que s’haurà de sol·licitar a l’Àrea de 
Mobilitat (edifici consistorial a la pl. del Vi, núm.1, 3a planta), a partir del moment en 
què s’hagi aprovat el projecte.  
 
En cas de necessitar ajuda de les brigades per al muntatge dels espais florals, s’haurà 
d’indicar al document de sol·licitud de participació (Annex 1). 
 
Aquest distintiu serà vàlid també per als dies del desmuntatge, previstos del 19 al 20 
de maig. 
 



ONZÈ. MANTENIMENT DELS ESPAIS FLORALS 
 
Durant els nou dies que es manté oberta l’exposició floral, de l’10 al 18 de maig, 
l’expositor s’haurà de fer càrrec de la conservació del muntatge floral (regar plantes, 
reposar elements que puguin quedar malmesos...). 
 
Amb independència del suport de les brigades, serà responsabilitat de cada expositor, 
el manteniment de l’espai floral durant els dies de l’exposició. L’Ajuntament es 
responsabilitzarà d’aquells espais en què s’hagi pactat en el moment d’adjudicació del 
projecte. Aquest fet es valorarà en el procés d’adjudicació de projectes. 
 
En cas que no sigui possible, per motius de desplaçament o d’una altra naturalesa, 
s’haurà d’indicar en el full de sol·licitud de participació (Annex 1), per tal que les 
brigades de l’Ajuntament puguin planificar els espais dels quals s’hauran de fer càrrec. 
 
Deixar l’exposició en estat d’abandonament pot ser motiu de denegació per a la 
participació en futures edicions. 
 
DOTZÈ. DESMUNTATGE DELS ESPAIS FLORALS 
 
El desmuntatge dels espais que continguin flor tallada i/o planta aprofitable, 
l’efectuaran les brigades de jardineria, les quals recolliran el material i el faran arribar a 
diferents equipaments municipals de la ciutat.  
 
El desmuntatge de la resta d’espais florals, anirà a càrrec dels expositors. En cas de 
necessitar ajuda de les brigades per al desmuntatge dels espais florals, s’haurà 
d’indicar al document de sol·licitud de participació (Annex 1). 
 
TRETZÈ.- RÈTOLS DELS PARTICIPANTS COL·LABORADORS 
 
S’hauran d’indicar els noms dels col·laboradors que han fet el muntatge floral i que es 
vol que surtin en el rètol que figura a l’espai floral, mitjançant el document (Annex 4).  
 
CATORZÈ.- MATERIAL DISPONIBLE AL MAGATZEM DE BRIGADES 
 
Un cop adjudicat l’espai, i amb l’objectiu de reduir costos, es valorarà positivament 
visitar el magatzem de brigades per reutilitzar material provinent d’edicions anteriors, 
d’acord amb el que s’estableix al punt sisè. 
 
QUINZÈ.- DOCUMENT AMB L’EXPLICACIÓ DEL PROJECTE ADREÇADA AL 
VISITANT  
 
D’acord amb el que s’estableix en el punt quart, juntament amb la sol·licitud, es 
presentarà el document amb l’explicació del projecte, adreçada al visitant (Annex 5).  
Consisteix en redactar, amb la major brevetat possible, tot allò que es vol transmetre al 
visitant mentre contempla l’obra / projecte floral. 
 


