
BASES QUE REGIRAN EL CONCURS DE COMPARSES DE CARNAVAL DE GRANOLLERS

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és incentivar la participació de grups i comparses a la rua de Carnaval de
Granollers.

2. Participants

2.1.- Podran participar a la rua de Carnaval els grups o comparses formats per més de 15 persones que
hagin fet la inscripció prèvia, tret que la corresponent convocatòria indiqui un nombre mínim diferent de
participants per grup/comparsa. Per participar-hi, caldrà especificar en quina categoria es concursa. 

2.2.- En cas de disposar-ne, el col·lectiu que es presenti haurà de fer constar l’adreça fiscal i el CIF. Si el
col·lectiu no té identitat fiscal, es designarà un/una representant del grup, que actuarà com a referent de
l’Ajuntament a tots els efectes (retributius, retencions...).

3. Categories

3.1.-S’estableixen, de manera general, les categories següents per participar al concurs:
a)  Carnavalesca: comparses o grups caracteritzats pels elements de transgressió i disbauxa propis
del Carnaval, amb la creació del vestuari, carrossa o similar.   

b) 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. 

3.2.- Sens perjudici de la categoria que el grup hagi indicat a la sol·licitud, l’organització es reserva el dret
de  modificar-la  en  funció  del  tipus  de  vestimenta.  La  modificació  de  categoria  serà  degudament
comunicada al grup o comparsa. 

3.3.-  La convocatòria podrà preveure la modificació eventual o ampliació de les categories per a l’any
concret, així com les condicions. 

4. Requisits generals

4.1.- Els vehicles que acompanyen les comparses hauran de tenir una llargada màxima d’11 metres i
hauran  de  disposar  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.

4.2.-  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.

4.3.- Els vehicles de suport s’hauran de guarnir d’acord amb el motiu de la comparsa per poder participar
a la rua. 

4.4.-  La  corresponent  convocatòria  podrà  establir  addicionalment  requisits  específics  a  criteri  de
l’organització. 

5. Inscripció

El termini i forma d'inscripció es determinarà amb aquesta convocatòria. 

6. Jurat

6.1.- El jurat del concurs, designat a aquest efecte, estarà format per: 



a)  Cinc  persones  (5)  alienes  a  l’organització  i  vinculades  al  món  de  la  cultura,  educació  i/o
professionals de diferents disciplines artístiques (disseny, arts plàstiques, arts escèniques, etc.)

b) Un tècnic del Servei de Cultura de l’Ajuntament, que actuarà com a moderador/a del jurat i que farà
les funcions de secretari/ària. 

6.2.- Les persones que optin al premi no podran ser en cap cas membres del jurat. 

6.3.-  El jurat actuarà de manera col·legiada en l'adopció de les decisions per majoria, d’acord amb els
elements de valoració generals  previstos i  dels criteris  específics  que es puguin establir  en aquesta
convocatòria.

6.4.- Els membres del jurat actuaran d’acord amb els principis d'imparcialitat, independència i objectivitat,
sense que, en cap cas, puguin intervenir en l'elaboració de les propostes que es presentin.

6.5.-  El  jurat  es  reserva  el  dret  de declarar  desert  el  concurs  o  alguna  de les  categories  quan les
comparses presentades no compleixin els criteris assenyalats a les bases reguladores.

6.6.- No s’atorgarà més d’un premi per comparsa.

6.7.- La decisió del jurat és inapel·lable.

6.8.- El jurat resoldrà els possibles dubtes d’interpretació de les bases d’acord amb el seu criteri.

7. Criteris de valoració

Els criteris generals de valoració que regiran el concurs seran els següents, juntament amb els criteris
específics que, en el seu cas, pugui establir la corresponent convocatòria:

a) la creativitat, el disseny, l’originalitat i l’elaboració de les disfresses
b) la qualitat tècnica en la realització de les disfresses i/o l’engalanament de la carrossa
c) l'adequació a la temàtica de cada disfressa
d) la utilització de materials de rebuig, reutilitzables o reciclats, tant en el vestuari com en la decoració
de la carrossa
e) la coreografia en moviment que es fa durant el recorregut

Els criteris generals descrits podran ser ampliats o modificats pels específics establerts a la convocatòria.

8. Premi

8.1.- S’estableixen els premis següents: 
a) Per a la categoria «Carnavalesca» 

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
5. Premi a la millor comparsa local
6. Premi a la comparsa més creativa i original

b) Per a la categoria «Lluïment»:
1. Premi a la millor comparsa de lluïment

8.2.-  La  convocatòria  corresponent  establirà  l’eventual  possibilitat  d’atorgar  algun  accèssit,  i/o  de
modificar o ampliar les categories previstes de forma general al punt anterior. 

8.3.- Els imports dels premis i les condicions els determinarà aquesta convocatòria. 

8.4.- L'atorgament i el lliurament dels premis s'efectuarà mitjançant resolució de la regidoria de Cultura a
partir del veredicte emès pel jurat del concurs.

9. Desenvolupament de la rua i del concurs de comparses



9.1.- La rua anirà encapçalada per les comparses i grups que opten a la categoria «Carnavalesca»,
seguides de les comparses i grups que participen a la categoria «Lluïment» i, finalment, pels grups o
comparses que no opten a cap de les categories per haver sol·licitat la participació fora de termini.
 
9.2.-  L’ordre de sortida de les comparses i grups dins de cadascuna de les categories es determinarà per
sorteig. 

9.3.- L'organització, un cop validada la informació continguda a les inscripcions, confirmarà la participació
a la rua, la categoria a què s’opta a premi, i la data i lloc de la celebració del sorteig. 

9.4.- Es requereix l’assistència al dia del sorteig d’almenys un representant de cada grup o comparsa.
Les comparses i grups inscrits que no hi assisteixin seran situats al final de cada categoria, segons les
indicacions de l'organització.

9.5.-  Les  comparses  o  grups  no  inscrits  se  situaran  al  final  de  la  rua,  segons  les  indicacions  de
l’organització. 

9.6.- L’organització lliurarà un element identificatiu a cada comparsa, que es col·locarà en un lloc visible
per facilitar la valoració del jurat.

9.7.- En cas que les condicions meteorològiques impossibilitin la celebració de la rua, l’organització es
reserva el dret de suspendre el concurs o de canviar-ne la data de celebració, si escau.

10. Veredicte del concurs

El veredicte i el nom de les comparses guanyadores es donarà a conèixer una vegada finalitzada la rua,
en el marc de la festa final. 

11. Acceptació dels participants

La participació al concurs pressuposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, de les condicions que es
puguin establir a la convocatòria, i dels drets i les obligacions que se'n derivin.

Disposició final

Aquestes  bases  entraran  en  vigor  l’endemà  de  la  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Barcelona, i regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l’òrgan competent. 


