
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE 

CARNESTOLTES 2020 

 

Atès que la Regidoria de Cultura de Begues convoca les Bases del Concurs de 

disfresses de Carnestoltes 2020 amb un import total de 700 € de subvencions 

per a la confecció de les carrosses i comparses.  

 

Vistes les bases reguladores del Concurs de disfresses de Carnestoltes 2020 

que es descriuen a continuació: 

 

 

BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES 2020 

 

OBJECTE DE LES BASES 

 

És objecte d’aquestes bases potenciar la festa del Carnestoltes de Begues  

incentivant-ne la participació en un esdeveniment tradicional de caràcter 

lúdic. Per tal de fomentar aquesta participació l’Ajuntament de Begues 

atorgarà una subvenció a les carrosses i comparses que hi participin sempre 

que compleixin els requisits següents: 

 

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI: 

 

 Formar part d’una colla, comparsa o entitat de Begues que manifesti 

la  voluntat de participar en el Carnestoltes de Begues i n’accepti els 

requisits. 

 Elaborar una comparsa o carrossa amb elements típics de la festa i 

l’esperit de Carnestoltes.  

 

CATEGORIES  

 

Cal identificar la comparsa o carrossa amb un nom. 

 

 Comparsa (formada per més de 8 persones) 

 Carrossa (amb vehicle i formada per  més de 8 persones)  

 

Les inscripcions es podran fer: 



 
 Presentant una sol·licitud genèrica acompanyada de la sol·licitud 

Subvenció Carnestoltes a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà abans del 22 

de febrer de 2020.  

 Presentant una sol·licitud genèrica acompanyada de la sol·licitud 

Subvenció Carnestoltes a través de la seu electrònica d’aquest 

Ajuntament abans del dia 22 de febrer de 2020. 

 

Aquestes sol·licituds hauran de complir els següents requisits: 

 

-Nom del representant , responsable (tant si és particular , com si representa 

a una entitat) , NIF , telèfon i número de compte corrent on s’ha d’ingressar 

la subvenció. 

 

-Nombre de participants a la carrossa o comparsa. 

 

-Si es demana subvenció per la carrossa no es pot demanar per la comparsa. 

 

IMPORT DE LES SUBVENCIONS. 

 

1-L’ import total de la subvenció per a carrosses i comparses (de més de 

8 persones) serà de 700€ com a màxim a repartir entre totes les 

sol·licituds presentades i que compleixin els requisits. Tant les carrosses 

com  les comparses hauran d’estar elaborades. En cap cas l’ import de la 

subvenció per carrossa serà superior a 130€ i el de la comparsa a 100€.  

 

JURAT QUALIFICADOR.  

 

El jurat que atorgarà els premis del concurs estarà format per un representant 

de l’Ajuntament i representants de les entitats del poble. 

 

El jurat valorarà l’originalitat de les disfresses i de les carrosses, la música i 

les lletres de les comparses i d’altres criteris que puguin ser tinguts en compte 

pel jurat. 

 

El jurat es reserva la facultat de deixar deserts els premis. 

 

PREMIS 

 

Hi haurà els premis següents: 



 
 

Categoria Carrossa: 

 

Primer premi   1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

Segon premi 1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

Tercer premi 1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

 

Categoria comparsa: 

 

Primer premi   1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

Segon premi 1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

Tercer premi 1 trofeu de record i 12 entrades de la Programació cultural 

del Goula 2020. 

 

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- APROVAR les bases del concurs de disfresses de Carnestoltes 2020 

que se celebrarà el dia 22 de febrer al pavelló poliesportiu Jaume Viñas Pi. 

Aquestes bases són per a optar a una subvenció en les modalitats de carrossa 

i comparsa amb un total de 700€ com a màxim a repartir entre totes les 

sol·licituds presentades i que compleixin els requisits, així com per aprovar 

els premis corresponents a cada categoria 

 

Segon .- PUBLICAR aquestes bases a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

 

Begues, a la data de la signatura electrònica 

 

Anna Méndez Achell 

Regidora de Cultura 


