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BASES CONCURS NACIONAL DE PRATS FLORITS 2018 

 

CAPÍTOL 1. ORGANITZACIÓ 

Article 1. Data 

El concurs nacional de prats florits, organitzat pel Departament d’Agricultura, amb la 

col·laboració de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), del Centre d’Estudis de 

la Neu i de la Muntanya (CENMA) de l’Institut d’Estudis Andorrans i del Parc Natural de la vall 

de Sorteny tindrà lloc el 14 de juny del 2018. 

 

CAPÍTOL 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Article 2 

La participació al concurs és gratuïta. 

El concurs és obert a tots els titulars d’explotació agrària del país que tinguin un mínim de 4 

UGB i presentin prats de les característiques següents: 

Secció 1: Prat de dall permanent (i pastura) 

Secció 2: Peixeder exclusiu (i dall) 

Cada titular pot proposar una parcel·la per secció al concurs. Les parcel·les presentades pels 

titulars han de ser considerades com a Superfície Agrària Útil i participar al funcionament 

farratger de les explotacions. 

La parcel·la declarada ha d’estar inscrita com a dall natural o peixeder exclusiu a les 

declaracions anuals del Registre d’Explotacions Agràries dels últims 5 anys. 

Un titular d’explotació sense UGB en la seva explotació pot presentar una parcel·la al concurs 

amb la condició de demostrar que participa al funcionament farratger d’un altra explotació 

amb bestiar. 

Article 3 

Hi ha d’haver un mínim de 3 participants en una de les dos seccions per poder realitzar el 

concurs.  

La mateixa parcel·la no pot haver concursat els 5 anys anteriors. 

Article 4 

Els titulars que presentin una parcel·la al concurs es comprometen a  les següents condicions: 

- Respectar les presents bases. 
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- Estar present ell personalment o cedir la representació al delegat/da de l’explotació el 

dia de la visita a la parcel·la pel jurat corresponent, presentar la parcel·la i autoritzar-

ne l’accés als membres del jurat. 

- Autoritzar als organitzadors a difondre les fotos preses durant la visita i permetre que 

surti publicitat el nom i l’explotació dels guanyadors per tal de realitzar una valoració 

del concurs. 

Article 5 

El procés de qualificació es realitza en tres etapes i amb el suport de diferents fitxes 

preparades per l’organització del concurs: 

1. Presentació del candidat i de la parcel·la. 

-  Fitxa 1: recomanable omplir aquesta fitxa amb el titular abans de la visita a la 

parcel·la 

2. Qualificació de les propietats agro-ecològiques, durant la visita de la parcel·la. 

- Fitxa 2:  identificació botànica de les plantes presents a la parcel·la 

- Fitxa 3: 

Característiques agrícoles i ecològiques 

Productivitat i estacionalitat 

Valor alimentari i contribució a la diversitat 

Flexibilitat d’explotació 

Funcionalitat agrícola 

Renovació de la diversitat vegetal 

Valor apícola 

3. Puntuació de la coherència dels usos de la parcel·la en relació amb els objectius de 

l’agricultor/ramader i segons el context territorial tenint en compte les seccions 1 i 2 

(Fitxa 4), la valorització, la renovació i l'exemplaritat de la parcel·la pel territori. 

 

Article 6. Mètode d’inspecció  

El jurat i el titular de l’explotació es troben el dia del concurs a la parcel·la.  

El titular presenta la seva parcel·la (Fitxa 1) i seguidament el jurat procedeix a la qualificació de 

les propietats agroecològiques mitjançant les fitxes 2 i 3. 

Les observacions de la vegetació es realitzen a l’interior de la parcel·la, al llarg d’una diagonal 

realitzada pel jurat. El jurat examina en particular les espècies constituint el farratge i llur 

diversitat seguint el transsecte. 

Si la parcel·la és gran i heterogènia es pot decidir de visitar sols una part de la superfície. 
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Els experts del jurat restitueixen els resultats en presència de l’agricultor. La notació pot ser 

comunicada només després que el jurat hagi dut a terme la deliberació final del concurs. 

Les visites a una parcel·la duren entre 45 minuts i 1 hora com a màxim. 

Després de la visita a les diferents parcel·les el jurat delibera per decidir els guanyadors a les 

dues seccions (Fitxa 6) a partir de la puntuació atorgada durant les avaluacions dels diferents 

paràmetres. 

 

CAPÍTOL 3. PREMIS 

Article 7 

S’atorguen tres premis per categoria: 

1er premi. Lot de productes locals i diploma commemoratiu 

2n premi. Lot de productes locals i diploma commemoratiu 

3r premi. Lot de productes locals i diploma commemoratiu 

 

CAPÍTOL 4. DECLARACIÓ 

Article 8 

Per poder participar en aquest concurs, el titular interessat ha d’adreçar abans del dia 8 de 

juny una sol·licitud d’inscripció degudament signada al Departament d’Agricultura. Les 

sol·licituds poden retirar-se al despatx del Departament d’Agricultura, Carrer de la Grau, Edifici 

Prat del Rull, primera planta o a l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra, C/Doctor 

Vilanova, Edifici Thais, 4a planta. 

Article 9 

Es considera nul·la tota declaració tramesa després de la data fixada a l’article 8, així com tota 

declaració il·legible o incompleta. 

Les persones concursants són responsables de les seves declaracions. 

 

CAPÍTOL 5. JURAT 

Article 10  

El jurat està format pels membres següents i nomenat pels organitzadors i col·laboradors del 

concurs: 

- Un tècnic especialista en agronomia 
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- Un tècnic especialista en ecologia i botànica 

- Un tècnic especialista en fauna salvatge  

- Un tècnic especialista en apicultura 

El jurat pot estar reforçat per l’ajut de tècnics en altres competències com salut animal, 

plantes medicinals, entomologia i paisatge. 

El jurat també pot convidar a observadors a participar a les visites per tal de generar publicitat 

sobre l’acte: premsa, estudiants, responsables comunals. 

Article 11 

Els premis del concurs nacional de prats florits són atribuïts pel jurat anteriorment mencionat. 

Posteriorment al dia de les visites el jurat examina tots les fitxes omplertes i tria el guanyador 

per cada secció.  

Es designa també si es creu convenient el premi d’excel·lència agro-ecològica per secció. 

Article 12 

No pot formar part del jurat: 

- Un titular inscrit al concurs 

- Un delegat, ramader o masover del concursant 

 

Article 13 

Els guanyadors del concurs poden fer valdre el distintiu que se’ls hi ha acordat a proximitat de 

la parcel·la explotada especificant el títol exacte del premi. El premi no es pot marcar als 

productes que el guanyador pugui vendre. 

 

Article 14 

Els participants al concurs nacional de prats florits accepten, en cas de guanyar el concurs 

nacional d’una o de les dues seccions, participar al concurs transfronterer de prats florits que 

s’organitza entre els parcs nacionals i els parcs naturals dels països veïns i Andorra. 


