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L’Alcaldia Presidència d’aquest Ajuntament amb data 2 de març de 2021 ha dictat la 
següent resolució: 
 
“1. APROVAR les Bases Reguladores per participar a la 17a Mostra d'aparadorisme i 
decoració interior "Girona, Temps de Flors" per l'any 2021, que enguany tindrà lloc del 
8 al 16 de maig de 2021, en els termes del document annex. 
 

  2. PUBLICAR al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 
 

BASES REGULADORES PER PARTICIPAR A LA 
17a MOSTRA D’APARADORISME I DECORACIÓ INTERIOR 

“GIRONA, TEMPS DE FLORS” ANY 2021 
 
 
1. DESCRIPCIÓ   

 
La “Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors” té per objectiu 
implicar i promoure el comerç local en les activitats a la ciutat durant les dates de la 
mostra floral. 
L’Ajuntament de Girona convoca la dissetena mostra d’aparadorisme i decoració 
interior de Temps de Flors. 
La temàtica de la mostra serà la flor. 
 
 
2. DATES DE CELEBRACIÓ  

 
Els aparadors hauran de romandre exposats del 8 al 16 de maig de 2021, ambdós 
inclosos. 
 
 
3. OBJECTE DE LES BASES  

 
La regulació del procediment de presentació de sol·licituds per a la participació a la 
“Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors”, els premis, la 
composició del jurat i els drets i deures dels participants. 
 
 
4. PARTICIPANTS  

 
La participació és oberta a tots els establiments d’àmbit comercial, de restauració i 
allotjament turístic de la ciutat de Girona. 
 

 



 
5. PREMIS  

 
Per la “Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors” 
s’estableixen dos tipus de premis atenent a qui qualifica l’aparador. 
 

 Premi del jurat: tres premis i tres accèssits atorgats pels membres del jurat i 
valorats a partir dels criteris esmentats en l’apartat 6è d’aquestes bases. 
Consisteix en un assessorament professional gratuït i personalitzat per millorar 
la imatge, aparador o distribució del producte de l’establiment comercial 
guanyador. L’assessor farà un anàlisi in situ i un assessorament en funció de 
l’establiment per donar-li més visibilitat i atractivitat al client. 
 

 Premi popular: un premi atorgat pel públic que haurà votat les fotografies 
penjades per l’Ajuntament de Girona al Facebook. 
 (www.facebook.com/Turismegi).  
Consisteix en un assessorament professional gratuït i personalitzat per millorar 
la imatge, aparador o distribució del producte de l’establiment comercial 
guanyador. L’assessor farà un anàlisi in situ i un assessorament en funció de 
l’establiment per donar-li més visibilitat i atractivitat al client. 
 

De la mateixa manera, tots els participants que s’inscriguin a la mostra podran assistir 
de manera gratuïta a una formació on line d’aparadorisme i decoració interior impartida 
per un especialista de CODDIGI - Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors 
d'Interiors de Girona. 
 
Drets d’imatge:  

La signatura de la instància de participació comporta automàticament l’acceptació 
d’aquestes bases, l’autorització expressa a l’Ajuntament de Girona per publicar les 
fotografies dels aparadors i dels participants en tots els cartells, vídeos, web municipal 
i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o informació relacionada amb 
la “Mostra d’aparadorisme i decoració interior, Girona, Temps de Flors, així i com la 
cessió gratuïta a l’Ajuntament de Girona, amb aquesta finalitat, de tots els drets 
d’imatge contemplats a la legislació vigent. 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica es posarà en contacte amb el premiats i els publicarà 
pels canals de comunicació habituals. 
 
6. VALORACIÓ APARADORS 

 
Premi del jurat:  
 

 El participant que obtingui més puntuació dins del jurat serà el premiat.  
 

 Els criteris dels membres del jurat, d’acord amb la qualitat dels aparadors 
participants seran:  
- l’originalitat 
- la utilització de flors naturals 
- la qualitat artística 
- el disseny  
- el grau de vinculació al tema Girona, Temps de Flors 

 
 
 



 
Premi popular: 
 

 El jurat escollirà al premiat entre les tres fotografies que obtinguin les votacions 
més altes per tal d’evitar qualsevol irregularitat en el procés de votacions. 
 

 Cal que els aparadors participants enviïn una fotografia a l’adreça electrònica 
gironacomerc@ajgirona.cat com a molt tard el dilluns 10 de maig de 2021 per 
tal que el públic pugui votar a través de les xarxes socials. 
 

 Les votacions es realitzen a través dels “m’agrada” a les fotografies penjades al 
Facebook de turisme i comerç (www.facebook.com/Turismegi) on apareixeran 
juntament amb el nom de cada establiment. 

 
 
7. JURAT 

 
El jurat que atorga els tres premis i tres accèssits està format per: 

 
 La regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona i els 

regidors en qui delegui, que actuarà de presidenta del jurat. 
 Els presidents de diverses Associacions de Comerciants i de l’Associació 

d’Hostaleria, turisme i restauració de Girona i les persones en qui deleguin. 
 Representants d’entitats vinculades al Girona, Temps de Flors: Associació 

d’Amics Girona Antiga, associació d’Amics de les flors de Girona, Associació 
floral de Girona i associació d’amics del jardins històrics i paratges naturals 
d’interès singular.  

 
 
8. INSCRIPCIONS I TERMINI 

 
Les persones interessades hauran de presentar la següent instància, a través 
de la Seu Electrònica, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-
registre/AaZ/1638.html 
  

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones 
següents tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’Administració 
Pública:  

- Les persones jurídiques 
- Les entitats sense personalitat jurídica 
- Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions 
Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. 

- Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament 
amb l’Administració. 

 
Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració Pública, poden presentar la mateixa instància al Registre General de 
l’Ajuntament de Girona (Pl. del Vi, número 1, 17004 Girona), adreçada a l’Àrea de 
Promoció econòmica, desenvolupament local, turisme i ocupació, o per la mateixa via 
telemàtica. 



 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 d’abril de 2021. No 
s’acceptaran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini. 
 
La presentació de sol·licitud suposa l’acceptació íntegra i incondicionada de 
les condicions de les presents Bases reguladores. 

 
 

9. PARTICIPANTS 

 

Drets 

 L’Ajuntament de Girona facilitarà a tots els establiments participants un distintiu 
que acredita la seva participació a la mostra. Aquest distintiu es farà arribar als 
establiments participants durant els dies previs a l’inici de l’exposició. 

 

Deures 

 El distintiu facilitat per l’Ajuntament de Girona haurà de ser exposat a l’aparador 
durant tots els dies de l’exposició de flors, monuments, patis i jardins.  

 Els establiments que participen a la mostra d’aparadorisme i espais interiors  es 
comprometen a executar i dissenyar l’aparador. En cas contrari no podrà 
participar en la propera edició. 

 La participació a la mostra suposa l’acceptació dels requisits. 
 

 
10. PROTECCIÓ DE DADES 

 
Les dades incorporades a les instàncies de participació seran tractades d’acord amb el 
Reglament (UE) 2016/679, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria 
de protecció de dades i informació. En el seu cas, els participants podran exercitar els 
drets d’accés, rectificació o supressió i cancel·lació al tractament de les seves dades 
personals, així com el dret a la limitació del tractament o si escau, portabilitat.” 
 
 
 
Girona, a data de la signatura electrònica 
 
L’alcaldessa 
 
Marta Madrenas i Mir 
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