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BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES 2023 

L’Ajuntament de Bellpuig convoca, entre les activitats programades pel Carnestoltes 2023, un 

concurs de disfresses amb dues categories, individual i en grup, d’acord amb les següents: 

BASES 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la convocatòria és el Concurs de disfresses de Carnestoltes 2023 que organitza 

l’Ajuntament de Bellpuig, dissabte 18 de febrer, amb la finalitat de fomentar la tradició 

carnavalesca.  

 

2. PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
2.1. Podran participar quantes persones ho desitgin, i que s’avinguin a l’exigència 

d’aquestes bases, en aquest concurs. No podran fer-ho aquelles persones de 

l'organització del concurs. 

2.2. S’estableixen dues categories: 

o Individual 

o Grup 

2.2.1. Perquè un conjunt de persones es puguin considerar comparsa les disfresses de 

tots els membres hauran de ser iguals o anar relacionades. 

2.2.2. Es considerarà carrossa qualsevol plataforma motoritzada decorada i 

acompanyada d’una comparsa capaç de desplaçar-se pel recorregut de la rua. 

2.2.3. No s’admetran disfresses amb contingut sexista, homòfob, racista, ni qualsevol 

expressió antidemocràtica o violenta que pugui afectar o danyar la integritat i el 

benestar d’altres persones. 

2.3. La inscripció és gratuïta. 

 

3. PREMIS 

S’estableixen els següents premis:   

Individual: s’atorga una targeta moneder amb el valor de 50€. 

Grup: s’atorga una targeta moneder amb el valor de 200€. 

 

4. JURAT I DECISIÓ  
4.1. El jurat estarà compost per membres d’entitats del municipi. 

4.2. La decisió del jurat es realitzarà per majoria simple i serà inapel·lable. 

4.3. E veredicte del jurat es donarà a conèixer en finalitzar la presentació de disfresses. 
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4.4. Els concursants, pel mer fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament 

a l'exercici de reclamació o a interposar cap recurs contra les decisions del jurat sobre 

la concessió de premis o interpretació de les bases. 

 

5. CRITERIS I PUNTUACIONS  
5.1. Els membres del jurat valoraran els següents aspectes dels participants en l’hora 

d’atorgar les puntuacions: 

En categoria individual: 

 Originalitat / creativitat,  

 qualitat en la confecció i vistositat de les disfresses,  

 posada en escena,  

 i gràcia 

 

En categoria de grup: 

 Originalitat / creativitat,  

 qualitat en la confecció i vistositat de les disfresses,  

 posada en escena,  

 gràcia,  

 i carrossa 

 

5.2. La puntuació s'atorgarà amb la valoració de cada criteri del 0 al 10, sent 0 la pitjor 

puntuació i el 10 la millor. La puntuació màxima del concurs individual és de 40 punts i, 

en el cas del grup, un màxim de 50 punts. En cas d'empat es procedirà a una nova 

votació fins a concedir els premis establerts. Si després de diverses votacions persistís 

l'empat, s'assignarà el premi al concursant amb major número de 10 en les seves 

puntuacions. Si no hi ha altre remei, decidirà el vot de qualitat del president del jurat. 

 

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I INTERPRETACIONS DE LES MATEIXES 
6.1. La participació en aquest acte implica el coneixement, enteniment i acceptació de les 

presents bases. 

6.2. L'organització del concurs es reserva el dret a difondre les fotos i vídeos dels 

participants en el lloc i en les dates que estimi oportunes. Els/as participants, i en el 

seu cas els seus representants legals, consenten automàticament en participar en el 

present concurs la utilització, publicació i reproducció de les imatges sense limitació 

per part de l'organització en qualsevol mena de mitjà de la naturalesa que sigui. 

6.3. El jurat es reserva el dret de resoldre en la forma que estimi convenient sobre quantes 

qüestions pugui plantejar-se o derivar-se de l'aplicació de les presents bases. 

6.4. Es podrà donar de baixa o desqualificar als participants que incompleixin el que 

s'estableix en les bases. 
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