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BASES REGULADORES
CARNESTOLTES

PER

AL

CONCURS

DE

DIFRESSES

PER

A

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és el Concurs de disfresses de Carnestoltes que
organitza l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per fomentar la participació de la
ciutadania.
El Carnestoltes amb la seva rua i el concurs de disfresses formen part dels actes
habituals del calendari festiu de Sant Quirze del Vallès, la festivitat es celebrarà
d’acord amb el calendari de festivitats anual.
2. CATEGORIES I REQUISITS
Les modalitats per poder participar en el concurs de Carnestoltes són les següents:
Individuals




Categoria de 0 a 7 anys
Categoria de 8 a 17 anys
Categoria de 18 anys o més.

Comparses


Categoria única: per participar en aquesta categoria no hi ha límit d’edat, i és
necessari que estigui formada per un mínim de 10 participants per comparsa.

Per tal de poder participar en el concurs de disfresses en qualsevol de les dues
modalitats, és imprescindible inscriure’s.
3. PARTICIPANTS
Hi podrà participar en el concurs de Carnestoltes tothom que estigui empadronat a
Sant Quirze del Vallès i que s’inscrigui com a participant al concurs.
Un cop inscrit, es facilitarà un dorsal identificatiu, segons ordre d’inscripció, que haurà
de ser visible durant tot el recorregut de la rua.
Respecte a totes les modalitats del concurs només s’apuntarà el nom d’un
representant i se li donarà un número que inclourà a tots els membres del grup.
A les comparses, els concursants menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats
d’una persona major d’edat durant tot el recorregut.
4 . INSCRIPCIONS
El termini anual per presentar les sol·licituds s’establirà mitjançant decret i es publicarà
al web municipal per fer difusió.

Les inscripcions es podran realitzar dins del termini establert anualment a la pàgina
web municipal www.santquirzevalles.cat
En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció, aquesta es podrà realitzar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.
5. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat del concurs de comparses estarà format per 3 professionals de la decoració,
dansa i art i 3 membres d’entitats del municipi que no participin al Carnestoltes i sota la
presidència de l’alcaldessa o en qui delegui.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses, la confecció pròpia, la coreografia i la
gresca durant tot el recorregut de la rua. També valorarà l’originalitat i la confecció de
la carrossa, així com en la categoria de parades. Al jurat se’ls facilitarà un full per cada
persona, comparsa o parada participant amb tots els conceptes que ha de valorar
numèricament. Les persones, comparses o parades que, sumant totes les puntuacions
de tots els conceptes valorats aconsegueixin més punts, seran les guanyadores.
És competència del jurat, si així ho considera, declarar el premi desert.
6.1. Disfresses Individuals
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada participant individual tenint
en compte els següents conceptes.
· Originalitat de la disfressa
· Confecció Pròpia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza
materials reciclats per a la confecció de la disfressa.
6.2. Comparses
El jurat establirà una puntuació de l’1 al 10 de cada comparsa tenint en compte
els següents conceptes.
· Originalitat del tema de la comparsa
· Vistositat de les disfresses
· Confecció Pròpia
· Escenografia del vehicle o carrossa
· Coreografia
· Gresca durant el recorregut de la rua
Cada participant podrà sumar fins a un màxim de 5 punts més si utilitza
materials reciclats per a la confecció de les disfresses o de l’escenografia.
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7. NORMES DE PARTICIPACIÓ
7.1. Comparses i participants individuals:













L’ordre de desfilada vindrà donat per l’ordre d’inscripció. Tanmateix,
l’organització es reserva la facultat de modificar sobre la marxa l’ordre de la
desfilada per raons tècniques.
En el cas de les comparses, el número 1 es reservarà a la guanyadora de l’any
anterior.
Els participants individuals hauran de portar a un lloc visible el número de
participant.
Les comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor, hauran de
disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor
n’assumirà la responsabilitat. En aquest cas, caldrà presentar també la
documentació i l’assegurança en vigor del vehicle.
No està permès cap element de foc, pirotècnia o similar.
Les carrosses hauran de dur un extintor amb una eficàcia mínima de
21A/113B, la qual cosa serà imprescindible per sortir a la rua.
Les carrosses de les comparses hauran de fer tot el recorregut de la rua.
Tant les carrosses com les comparses no podran fer en cap cas marxa enrere.
Les distàncies entre les carrosses i les comparses les marca l’organització. Els
conductors de les carrosses i els membres de les comparses han de seguir en
tot moment les seves indicacions.
Es realitzarà una verificació de seguretat, el mateix dia de carnestoltes, a
mesura que vagin arribant les carrosses al lloc de concentració.
L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar determinats detalls de
comparses o carrosses, per motius de seguretat pública.

L’ incompliment dels requisits i el no seguiment de les pautes i que l’organització
marqui durant els preparatius i durant la rua, suposarà la desqualificació en el
concurs.
8.- PREMIS DEL CONCURS:
1er PREMI

2n PREMI
INDIVIDUALS

3er PREMI

De 0 a 7 anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

De 8 a 17 anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A partir de 18
anys

A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

COMPARSES
A CONCRETAR

A CONCRETAR

A CONCRETAR

Als premis en metàl·lic els serà d’aplicació la retenció corresponent segons la
normativa fiscal aplicable.

9.- HORARIS I ITINERARI:
L’horari i l’itinerari es donaran a conèixer en el Programa del Carnestoltes de cada any.
10.- FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
L’organització verificarà el compliment d’aquestes bases en totes les comparses i es
reserva el dret de privar la sortida a aquelles que representin un risc evident per a les
persones, el seu entorn i la festa.
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les normes que
s’estableixen en les presents Bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.
12.- VIGÈNCIA
Les presents bases reguladores seran vigents a partir de la seva aprovació i publicació
al tauler d’anuncis municipal i fins que la Corporació no decideixi la seva revocació o
modificació.

