CARNAVAL DE GRANOLLERS
BASES DEL CONCURS DE COMPARSES
Diumenge 3 de marzo de 2019
“Convocatòria i bases reguladores del concurs de comparses del Carnaval 2019
1. Finalitat
Aquest concurs té per objectiu incentivar la participació a la rua de Carnaval de l'any
2019. La rua i el concurs de comparses es faran el diumenge 3 de març de 2019.
2. Participants
Poden participar a la rua de Carnaval els grups o comparses formats per més de 15
persones que hagin fet la inscripció prèvia. Per participar-hi, caldrà especificar en
quina categoria es concursa.
Categories
Carnavalesca: comparses o grups caracteritzats pels elements de transgressió i
disbauxa propis del Carnaval, amb la creació del vestuari, carrossa o similar.
Lluïment: grups o formacions de folklore o amb identitat pròpia ja constituïts que
vulguin mostrar el seu vestuari, costums, tradicions... a la rua, sense que hagin
elaborat cap tipus de disfressa específica per participar-hi.
L’organització podrà reubicar-los en funció del tipus de vestimenta.
3. Requisits
3.1 Els vehicles que acompanyin les comparses hauran de tenir una llargada màxima
d’11 metres.
3.2 Es prohibeix la utilització de qualsevol tipus d'element pirotècnic, així com
objectes amb flama, torxes, etc. Les carrosses hauran de disposar d'un extintor.
3.3 Les comparses inscrites fora de termini no optaran a cap premi del concurs, però
sí que podran desfilar situades al final de la rua.
3.4 Els vehicles de suport s’hauran de guarnir d’acord amb el motiu de la comparsa
per poder participar a la rua.
4. Inscripció
4.1 El termini d'inscripció comença l'endemà de la publicació d'aquestes bases al
tauler d'edictes de l'Ajuntament i acaba el divendres 22 de febrer de 2019.

4.2 Les comparses que s’inscriguin presentaran el model normalitzat (l’específic de
sol·licitud d'inscripció establert per a aquest concurs), presencialment, a l'Oficina
d'Atenció Ciutadana, al carrer Sant Josep núm. 7, planta baixa. Si es disposa de
certificat digital la inscripció es pot tramitar electrònicament a la seu electrònica de
l'Ajuntament de Granollers (https://seuelectronica.granollers.cat).
Les entitats participants a la rua de carnaval 2019 i al concurs de comparses (que
vagin acompanyades de vehicles) s'obliguen a la subscripció d'una pòlissa de
responsabilitat civil per cobrir possibles riscos envers terceres persones i/o altres
elements patrimonials particulars o municipals, que puguin derivar-se de la seva
actuació durant la celebració d’aquestes activitats.
4.3 Tota la documentació relativa al concurs podrà consultar-se a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament, dins l'apartat Informació pública, Concursos i premis.
5. Premis
5.1 Premis i categories:
Carnavalesca
a) Dotat amb 600 euros cadascun:
1. Premi a la millor comparsa acompanyada de carrossa o vehicle guarnit
2. Premi a la comparsa més crítica
3. Premi a la millor AMPA de Granollers
4. Premi a la millor coreografia en moviment durant el recorregut de la rua
b) Dotat amb 295 euros cadascun:
1. Premi a la millor comparsa local
2. Premi a la comparsa més creativa i original
Lluïment
a) Dotat amb 200 euros
1. premi a la millor comparsa de lluïment
El jurat es reserva la possibilitat d'atorgar dos accèssits dotats amb 100 euros
cadascun valorant les dues categories i l'esforç en l'elaboració de les comparses.
5.2 Aquests imports estaran sotmesos als impostos o retencions vigents segons llei,
llevat d'exempció concedida per l’òrgan competent de l’administració tributària.
5.3 L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució
d’Alcaldia, a partir de l'acta i el veredicte emès pel jurat del concurs.
5.4 El perceptor del premi serà la persona física o jurídica que consti a la instància
com a titular de la comparsa.

5.5 Per tal de fer efectiu el pagament del premi, totes les persones físiques o
jurídiques premiades hauran d’entrar al registre el full de dades bancàries que
l’organitzador facilitarà la setmana posterior al veredicte.
6. Desenvolupament de la rua i del concurs de comparses
6.1 L'organització confirmarà la participació a la rua, un cop validada la informació
rebuda per part de les persones o entitats interessades.
6.2 L’ordre de les comparses i grups a la rua es decidirà per sorteig, el dimarts 26 de
febrer de 2019 a les 20 hores al C/ Jaume Camps i Lloreda núm. 1, l’edifici de Can
Puntes. L'ordre el marcarà la categoria en què es participa: primer, la carnavalesca i
després, la de lluïment. Les comparses inscrites que no assisteixin al sorteig se
situaran al final de cada categoria, segons les indicacions de l'organització.
6.3 L’organització lliurarà un element identificatiu a cada comparsa, que es col·locarà
en un lloc visible per facilitar la valoració del jurat.
6.4 El jurat estarà format per un màxim de 5 persones alienes a l’organització i
vinculades al món de la cultura i/o professionals de diferents disciplines artístiques
(disseny, arts plàstiques, arts escèniques, etc.). Les persones que optin al premi no
podran ser membres del jurat.
6.5 El jurat valorarà que es facin servir materials de rebuig, reutilitzables o reciclats,
tant en el vestuari com en la decoració de la carrossa.
6.6 No s’atorgarà més d’un premi per comparsa. El jurat podrà declarar desert algun
dels premis.
6.7 El jurat resoldrà tots els dubtes d’interpretació de les bases d’acord amb el seu
criteri.
6.8 La participació al concurs de comparses pressuposa l’acceptació íntegra
d’aquestes bases, i dels drets i les obligacions que se'n deriven.
7. Veredicte del concurs
El veredicte i el nom de les comparses guanyadores es donarà a conèixer una
vegada finalitzada la rua, el diumenge 3 de març, en el marc de la festa final a la
plaça de la Porxada.
8. Consultes o dubtes
Per a més informació, consulteu la pàgina www.granollers.cat/carnaval o bé
contacteu amb el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers. Ens trobareu a
l’edifici de Can Puntes, al carrer de Jaume Camps i Lloreda, 1, 2a planta. També ens
podeu trucar al tel. 93 842 66 83.»

