
 

 

BASES CONCURS DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES 2016 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  

L’objecte de la convocatòria és el Concurs de disfresses de Carnestoltes 2016 que 

organitza l’Ajuntament de Montornès del Vallès el dia 6 de febrer de 2016. 

La rua de Carnaval tindrà l’organització següent: 

 

16.30 h Concentració de disfresses i organització de la rua a la pl. Lluís 

Companys. 

 

17 h Sortida i recorregut de la rua, durant el qual es farà el lluïment de les 

disfresses davant del jurat a la confluència dels carrers Jaume Balmes amb Jacint 

Verdaguer. La rua finalitzarà a la nova carpa polivalent, on s’anunciaran els premis 

del concurs de disfresses.  

 

2. PERSONES DESTINATÀRIES 

Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin i que s’avinguin a 

l’exigència d’aquestes bases. 

 

3. TEMES I INSCRIPCIÓ AL CONCURS 

Els temes són lliures i la inscripció s’ha de fer en algun dels equipaments 

municipals següents: 

 

CASAL DE CULTURA  
Av. Mogent, 2   
Tel. 93 572 17 19 
casalcultura@montornes.c
at 
Dl. a dv, de 16 a 20 h 

CENTRE JUVENIL 
SATÈL·LIT 
C. de la Llibertat, 10 
Tel. 93 572 39 39 
joventut@montornes.c
at 
Dl. a dv, de 16 a 20 h  

OFICINA DEL BARRI 
C. Hermanas de la Virgen 
Niña, 2  
Tel. 93 568 81 27 
Oficina.barri@montornes.c
at  
Dl. a dv, de 10 a 14 h  

    



 

 

El termini d’inscripció és  fins divendres 5 de febrer de 2016 a les 20 hores.   

Les inscripcions rebudes fora d’aquest termini podran intervenir a la rua tot i que 

no es tindran en consideració a efectes del concurs. 

 

4. JURAT I DECISIÓ 

El jurat estarà format per un mínim tres i un màxim de cinc membres de la 

Comissió Municipal de Festes i el propi Rei Carnestoltes.  

A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les 

propostes no mereixessin una mínima puntuació. 

 

5. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst en 

aquestes bases. 

El sol dret de participar en aquest concurs implica la completa acceptació 

d’aquestes bases. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS  

Els premis del concurs de disfresses del Carnaval del dissabte 6 de febrer estaran 

repartits de la manera següent: 

 

Categories Descripció Premis únics 

Individual 
infantils/juvenils 

Disfresses individuals d'infants i joves de 
fins a 16 anys (inclosos). 50 € 

Individual adults Disfresses individuals a partir de 17 anys   100 € 

Parella 
infantils/juvenils 

Disfresses de parelles compreses per 
infants i joves de fins a 16 anys (inclosos). 100 € 

Parella adults 
Disfresses de parelles a partir dels 17 
anys. 200 € 



 

Parella mixta  

Disfresses de parelles formades per 1 
infant o jove fins als 16 anys –inclosos- 
més 1 adult 150 € 

Categories Descripció 1r premi 2n premi 

Grup 

Els grups estaran formats per un mínim de 
3 persones i un màxim de 9, de totes les 
edats, que portin una indumentària 
homogènia i harmònica. 500 € 200 € 

Comparsa 

Les comparses estaran formades a partir 
de 10 persones, de totes les edats, que 
portin una indumentària homogènia i 
harmònica. 700 € 300 € 

Premi especial del 
jurat 

El jurat podrà concedir un únic premi 
especial a qualsevol participant nominal 
(individual, parella, grup o comparsa) que 
no hagi estat guardonat amb cap dels 
altres premis 100 € 

Total premis: 2.400 € 

 

7. LLIURAMENT DELS PREMIS  

L’anunci de les disfresses premiades es farà el mateix dissabte 6 de febrer 

després de la rua de Carnaval, a les 20.30h aprox. En aquest moment, es farà 

entrega de diplomes acreditatius de cada premi.  

L’import dels premis el rebrà el titular que hagi realitzat la inscripció al concurs. 

Aquesta persona haurà d’entregar posteriorment a la recepció del Casal de 

Cultura, fotocòpia del DNI i número de compte bancari, per tal de rebre el premi un 

cop la Junta de Govern Local n’hagi aprovat la concessió. 

 

8. ÒRGAN COMPETENT PER A L’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ 

DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ:  

La Junta de Govern Local 

 



 

9. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA  

Aquests premis, amb import total de 2.400 €  aniran a càrrec de la partida 

16.54.338.48000 “Subvencions Festes”. 

 

El tècnic de Cultura i Festes, 

Ferran Mallol i Perich 


