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CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL 2023  
A MONTORNÈS DEL VALLÈS 

1. Bases que regulen la present convocatòria: 

La present convocatòria, que es tracta d’un procediment de concurrència 
competitiva, es regula per les Bases genèriques dels premis i concursos 
convocats pels departaments Municipals de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, aprovades definitivament amb la publicació íntegra del text al BOPB de 
23/06/2022, i ressenya al DOGC de 4/07/2022. 

Aquestes bases van entrar en vigor el 15 de juliol de 2022. 

2. Objecte, condicions i finalitat de la concessió dels premis: 

L’objecte de la convocatòria és el Concurs de disfresses de Carnaval 2023 

que organitza l’Ajuntament de Montornès del Vallès el dissabte 18 de febrer 
de 2023 a la tarda. 

La rua de Carnaval constarà de l’organització següent:  

• 16.30 h - Concentració de disfresses i organització de la rua carrer de 

Federico García Lorca. 

• 17 h - Sortida de la rua de Carnaval (activitat itinerant).  

• Finalitzarà al voltant de les 19 h a la Carpa Polivalent El Sorralet on 

s’anunciaran els premis del concurs de disfresses tan bon punt el jurat 

hagi deliberat. 

El tema de les disfresses serà lliure.  

Tanmateix, no s’admetran disfresses amb contingut ofensiu sexista, homòfob, 

racista, ni qualsevol expressió antidemocràtica o violenta que pugui afectar o 

danyar la integritat i el benestar d’altres persones. 

Com que la rua és un espectacle popular i familiar, per tal de ser exemplars, es 

demana que les persones participants no consumeixin ni alcohol ni tabac 
durant l’activitat pública.  

En cas de participar amb vehicle motoritzat a la rua, la persona conductora se 
sotmetrà a una prova de control d’alcoholèmia durant la concentració inicial.  
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Un cop finalitzada l’activitat, caldrà que els/les propietaris/àries de les 
disfresses es facin càrrec de les deixalles que ocasionin:  

- que els pleguin i dipositin els diversos residus de manera selectiva a 

l’interior dels contenidors de la via pública corresponents,  

- i/o que els duguin a la deixalleria municipal quan estigui oberta 

- i/o que traslladin els materials reutilitzables al lloc que hagin previst 

prèviament per desar-los.  

L’Ajuntament es reserva el dret de retirar el premi a aquells grups que 
quedi palès que no han gestionat correctament els residus ocasionats de 
les disfresses. Ex: si embruten la via pública en deixar residus fora dels 

contenidors, si no separen els diversos materials i no les dipositen al contenidor 

apropiat… 

3. Categories i imports dels premis: 

Els premis del concurs de disfresses del Carnaval del dissabte 18 de febrer 

estaran repartits de la manera següent: 

Categories Descripció Premi únic 

Parella  

Disfresses de 2 persones (tant 

infantils o juvenils, com adultes o 

mixtes). 

125 € 

Categories Descripció 
Primer 
premi 

Segon 
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. 

350 € 200 € 
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Total de premis: 2.400 € 

 

4. Despesa i crèdits pressupostaris als que s’imputa la present 
convocatòria:  

La quantia total màxima associada a la present convocatòria és doncs de 

2.400€, a càrrec de la partida 23.54.338.48000 “Subvencions i premis Festes”. 

No es contempla possibilitat d’ampliació de la quantia total màxima.  

5. Requisits, inscripció i termini per presentar-se al concurs per a obtenir 
els premis : 

Totes aquelles persones que ho desitgin i que s’avinguin a l’exigència 

d’aquesta convocatòria, poden participar en aquest concurs.  

Per participar al concurs cal omplir el formulari en línia a 

www.montornes.cat/carnaval.  

Aquelles persones amb dificultats per operar per internet podran inscriure’s al 

Casal de Cultura (av. del riu Mogent, 2) de dilluns a divendres de 16 a 20 h o al 

93 572 17 19.  

Per inscriure’s serà necessari anotar les següents dades: 

- Títol de la disfressa 

Comparsa mitjana 

Les comparses mitjanes estaran 

formades per un mínim de 10 
persones i un màxim de 29, de 

totes les edats, que portin una 

indumentària homogènia i 

harmònica. 

500 € 250 € 

Comparsa gran 

Les comparses grans estaran 

formades per 30 persones o 
més, de totes les edats, que portin 

una indumentària homogènia i 

harmònica. 

650 € 325 € 
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- Nom de la persona adulta responsable que actuarà com a representant 

de la candidatura 

- Telèfon mòbil de contacte 

- Adreça de correu electrònic de contacte 

- Observacions d’interès (si es duu música integrada i estrident, si es duu 

vehicle motoritzat i de quines característiques, si se sol·licita situar-se a 

prop d’un altre grup concret…). 

- Número de participants adults/es 

- Número de participants menors d’edat i les seves edats.  

- Número d’entrepans (i requisits alimentari estricte a tenir en compte: 

sense gluten, sense lactosa, halal, vegetarians, vegans…) s’escullen pel 

berenar de gentilesa que s’ofereix a les persones participants.  

- Permís per aparèixer en fotografies i vídeos que es publicaran a la plana 

web i a les xarxes de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.  

 
El termini d’inscripció s’inicia el dia següent a la publicació de l’extracte de la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fins el dijous 16 

de febrer de 2023 a les 19 h. 

Les inscripcions rebudes fora d’aquest termini podran intervenir a la rua si ho 

comuniquen el mateix dia 18 de febrer al personal d’organització de la rua al 

carrer de Federico García Lorca,  tot i que no es tindran en consideració a 

efectes del concurs. 

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

d’aquestes bases. 

6. Lliurament dels premis 

L’anunci de les disfresses premiades es farà el mateix dissabte 18 de febrer 

després de la rua de Carnaval, un cop hagi deliberat el jurat a la Carpa 

Polivalent El Sorralet. 

En aquest moment, es farà entrega de diplomes acreditatius de cada premi. 
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L’import dels premis el rebrà la persona que hagi realitzat la inscripció al 

concurs o, si es prefereix, tantes persones participants del grup o comparsa 

com es vulgui.  

En cas de ser menor d’edat, el beneficiari haurà de facilitar les dades d’una 

persona representant legal del / de la menor. 

Per concretar la forma de cobrament del premi i fer efectiva la recepció del 

premi, entre el 20 de febrer al 3 de març de 2023, el/s receptor/s haurà/n de 

facilitar  via registre general oficial de l’Ajuntament de Montornès del Vallès:  

- Una instància en la qual s’hi identifiqui el títol de la disfressa guanyadora, 

la categoria objecte del premi corresponent del “Concurs de disfresses 

de Carnaval 2023”, i el nom de la persona beneficiària o una relació de 

les persones beneficiàries. 

- La/es fotocòpia/es del DNI o NIE 

- Número/S de compte bancari (amb acreditació del titular) 

Opcions de registre: 

Oficina d’Atenció Ciutadana Centre 

C. de Sant Isidre, 11 - 13 

Matí: de dl a dv de 8.30 a 15 h 

Tarda: dt i dj de 17 a 19 h 

OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana 

Nord (Oficina del barri) 

C. Hermanas de la Virgen Niña, 2 

Matí: dl, dc i dj de 8.30 a 15 h 

Tarda: dt de 17 a 19 h 

Instància genèrica via seu electrònica 

https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/pagina-tramits/sol-

licitud-general  

 

Els premis es gratificaran un cop la Junta de Govern Local n’hagi ratificat la 

concessió.  

7. Jurat i criteris de valoració 

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

Comissió Municipal de Festes, o persones designades per aquesta, i el/la 

propi/òpia  Rei/na Carnestoltes. 
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A judici del jurat, qualsevol premi podrà declarar-se desert si la qualitat de les 

propostes participants no mereixessin guardó. 

Els criteris principals per fallar els premis seran:  

- originalitat,  

- grau d’animació durant la rua  

- i la complexitat de la confecció de les disfresses.  

Es posarà especial atenció a les disfresses que promoguin valors com la 

igualtat, sostenibilitat, la cultura de pau i l’esperit crític en general.  

 

8. Òrgans competents per a l’aprovació de la convocatòria, per a la 
concessió dels premis: 

L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquesta convocatòria és la Junta de 

Govern Local, en funció de la delegació efectuada pel decret d’alcaldia núm. 

D202100010002800 del 14 d’octubre. 

La concessió dels premis també serà competència de la Junta de Govern 
Local, que ratificarà la decisió anunciada pel jurat.  

 El pagament dels premis es realitzarà amb posterioritat a l’acte d’entrega, un 
cop la Junta de Govern Local n’hagi resolt la concessió.  

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un 
mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el 
que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 

 

9. Mitjà de notificació i publicació:  

La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per mitjà 

de la Base de Dades Nacional de Subvencions, en els termes establerts a 

l’article 20 de la Llei de Subvencions. També es publicarà en el tauler d’edictes 

electrònics de l’Ajuntament de Montornès, així com en la web municipal. 
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10. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres premis per a la mateixa 
finalitat  

No existeix incompatibilitat amb altres premis per a la mateixa finalitat de la 
present convocatòria.  

 

11. Protecció de dades:  

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari 
per a complir amb la finalitat per la que es recullen, i per determinar les 
possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels 
períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.   

Les finalitats seran les d’ informació en relació amb el concurs i comunicació a 
les persones premiades; i per poder contactar en cas de reclamacions 
relacionades amb l’existència de drets de tercers i reclamacions per drets 
d’imatge.  

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, 
excepte per obligació legal. 

Es poden consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de 
tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de 
tractament. 

 

12. Possibles alteracions de l’activitat: 

L’organització es reserva el dret a alterar el programa d’aquesta activitat per 

raons severes que l’impedeixin (inclemències meteorològiques, vigència de 

mesures sanitàries i de seguretat restringents...). Si això passés, l’Ajuntament 

de Montornès comunicaria a les persones inscrites i a la ciutadania en general, 

les modificacions previstes mitjançant els canals municipals.    

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en 

aquestes bases. 

 

 

 

Document signat electrònicament 

 


