
 

Reglament 

Viles Florides fa un reconeixement al recorregut i les accions dutes a terme pels municipis per 

a la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió sostenible, la conscienciació 

ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un entorn propici per a la recepció i estada, tant 

dels residents com dels visitants i turistes. 

Viles Florides té per objectius: 

- Promoure la protecció i millora dels espais verds i urbans. 

- Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels residents. 

- Promoure la cohesió social. 

- Millorar la consciencia social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental. 

- Millorar la imatge dels municipis. 

- Millorar l’acolliment de visitants i turistes. 

- Contribuir al desenvolupament de les accions locals. 

- Generar espais de formació, reflexió i debat a l’entorn de la gestió sostenible i la 

millora i potenciació del verd urbà 

Article 1. Viles Florides 

La Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) és l’única entitat facultada 

per a la convocatòria anual del programa Viles Florides i l’establiment de les seves bases. Com 

a entitat organitzadora, la CHOC designarà anualment el Jurat que serà l’organisme que tindrà 

la potestat d’atorgar les distincions i els premis en base als criteris descrits en aquestes bases. 

Article 2. Participació 

1. El programa Viles Florides està obert a tots els pobles i ciutats de Catalunya i la inscripció 

dels municipis oberta tot l’any.  

Els municipis que no hagin participat en edicions anteriors, desitgin fer-ho  i ser valorats pels 

membres del jurat en aquesta edició 2016  han de complimentar la sol·licitud d’inscripció 

abans del 15 d’abril. 

2. Un cop l’organització hagi validat la seva inscripció, el municipi serà considerat “Vila 

Florida”. 

3. L’organització publicarà, cada any, a la pàgina web www.vilesflorides.cat el llistat de 

municipis participants. L’organització comunicarà i promocionarà els municipis participants en 

els actes i actuacions de presentació del programa. 

Article 3. El jurat 

1. El jurat estarà format per fins a nou professionals qualificats dels sectors del viverisme, la 

jardineria, el paisatgisme i altres àmbits relacionats amb el programa designats per la CHOC. El 

http://www.vilesflorides.cat/


 

jurat valorarà els municipis en funció dels paràmetres especificats en els criteris d’avaluació 

establerts en l’annex d’aquestes bases i té la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst 

per aquestes. El veredicte es farà públic a l’acte de lliurament de distincions i premis, que és 

inapel·lable. 

2. El jurat executiu visitarà els municipis inscrits dins el termini entre el 18 d’Abril i el 20 de 

Juny de 2016. 

3. En les visites del jurat executiu els municipis han de garantir la presencia de, com a mínim,  

un  tècnic i un membre de l'equip de govern, responsables del programa a nivell municipal  i 

designats com a interlocutors del municipi davant l'organització de Viles Florides. 

4. El jurat valorarà els municipis participants basant-se en els criteris d’avaluació establerts en 

l’annex d’aquestes bases i els podrà atorgar un reconeixement en forma de  “Flors   d'Honor” 

(entre una i cinc). Aquest reconeixement podrà ser retirat en successives edicions en cas de no 

mantenir-se el nivell assolit. 

 



 

Criteris d’avaluació 

1- Patrimoni vegetal i paisatgístic 

Aquest apartat tindrà un pes específic màxim de 50 punts sobre 100 del total de l'avaluació. El 

jurat tindrà en compte en les seves avaluacions, els següents aspectes del patrimoni vegetal i 

paisatgístic: 

1. Relació entre l’espai verd i enjardinat i el nombre d’habitants. 

2. Relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada. 

3. Diversitat: es tindrà en compte la correcta utilització de la variabilitat de diferents 

espècies en funció dels espais i les seves possibilitats. 

4. Funcionalitat de l’espai enjardinat: tan l’accessibilitat com la idoneïtat per poder 

desenvolupar les funcions per les quals ha estat dissenyat. 

5. Integració paisatgística: Es valorarà tot el municipi en la seva totalitat, des dels 

accessos, al centre passant per les àrees interurbanes i perifèriques. 

6. Singularitat: s’avaluarà el nombre i estat de conservació de plantes singulars (arbres i/o 

arbusts) i si el municipi disposa d’un pla de protecció i conservació. 

7. Estat de manteniment: tan dels elements vegetals com dels espais verds i enjardinats 

així com l’època en les quals han estat realitzades aquestes tasques. 

8. Inventari: es valorarà si l’ajuntament disposa d’un inventari de patrimoni vegetal. 

9. Qualitat dels subministraments vegetals: es puntuarà si el municipi prioritza la qualitat 

dels subministraments vegetals per sobre d’altres aspectes. 

10. Utilització de diferents elements vegetals. 

11. Arbres i arbusts: es tindrà en compte la correcta elecció de l’espècie en funció de la 

ubicació, de la coloració del fullatge, de la floració, de la resistència, persistència de les 

fulles... 

12. Espècies herbàcies: es valorarà la presencia, l’elecció d’espècies i varietats així com 

l’època de plantació. 

13. Gespes: el jurat valorarà la selecció d’espècies utilitzades així com el seu estat de 

manteniment (reg, segues, adobat, tractaments). 

14. Estètica: es revisarà la qualitat estètica dels espais verds i enjardinats. 

 

2- Medi Ambient i sostenibilitat 

Aquest segon apartat  de criteris de valoració tindrà un pes específic màxim de 30 sobre 100 

punts en la valoració final.  

El jurat tindrà en compte els següents aspectes dels enjardinaments, en relació al respecte pel 

medi ambient i la sostenibilitat dels espais presentats a concurs: 

1. La gestió de l’aigua: 

- Origen (xarxa, pous, pluja, …) 



 

- Tecnologia del reg (localitzats, aspersió, mànega, …) 

- Tècniques d’estalvi (encoixinats, selecció d’espècies adaptades a les condicions 

pròpies de la zona, horaris de reg, sistemes d’automatització/interrupció,…) 

- Estat de manteniment de les instal·lacions de reg (pèrdues), recuperació 

d’aigües (reutilització)… 

2. Programes de control de plagues i malalties: racionalització de les aplicacions 

químiques, utilització de la lluita integrada, utilització d’agents naturals, tècniques 

culturals, … 

3. Neteja: estat de neteja dels espais, presencia de papereres, burilles, “grafitis”, 

excrements, … 

4. Gestió de residus (classificació, compostatge…). 

5. Qualitat de mobiliari urbà: materials, manteniment, aplicació…  

 

3- Activitats socials, explotació del turisme i comunicació  

L’últim aspecte que valorarà el Jurat, posa èmfasi en donar valor a l’ús social dels 

enjardinaments i a les sinèrgies que es deriven amb l’activitat del turisme. Així doncs el jurat 

també valorarà les accions dels municipis, amb un màxim de 20 punts sobre 100, en els 

següents aspectes: 

1. El desenvolupament d’una estratègia per reforçar i desenvolupar les activitats 

turístiques i socials en relació amb els espais enjardinats. Organització d’activitats que 

tenen com a marc els espais enjardinats. 

 

2. La promoció del distintiu “Vila Florida”: Aquesta denominació representa una forma 

especial d’entendre l’espai públic i distingeix els municipis que tenen una cura especial 

del verd en els seus espais.  

El jurat valorarà: 

- La presència de cartells acreditatius de “Vila Florida” en les entrades i sortides 

del municipi. 

-  L’ús del logotip de Viles Florides  en  els documents editats.         

- Promoció en les oficines de turisme de l'acreditació del municipi com a Vila 

Florida. 

- Espai Viles Florides a la pàgina web del municipi 

- Altres formes de promoció del segell. 

*Els municipis valorats amb dues o més Flors d’Honor en l’antiga edició, han de mostrar el   

distintiu “Vila Florida” juntament amb el logotip de Catalunya Turisme (pastilla groga) als 

cartells del municipi i en la resta de les seves publicacions. 

3.   L’organització d’esdeveniments relacionats amb els jardins i les plantes (concursos de 

guarniments de balcons, tallers,…) 

4.    Programes o activitats d’educació ambiental per a escolars, veïns… 



 

5.    Accions de participació ciutadana en la millora de l’enjardinament municipal. 

 

4-  Valoració de la visita del Jurat 

1. Presència d’un responsable del govern municipal i d’un tècnic (interlocutors amb Viles 

Florides) 

2. Organització de la trobada (entrevista inicial i visita) 

3. Circuit adequat 

 

 

5- Condicions per a la retirada de Flors 

La retirada dels distintius de qualitat vindrà determinada per les puntuacions assolides en les 

successives edicions anuals. Així doncs quan el municipi veu rebaixat el seu nivell de distinció 

està obligat a retirar del cartell indicatiu la darrera flor i a eliminar de qualsevol panel 

informatiu la informació que anunci el nivell anterior. 

 

 

 

 


