
 

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE DISFRESSES DE LA RUA 
DE CARNESTOLTES DE MAÇANET DE LA SELVA 2023 

Objecte 

Aquestes bases regulen el concurs de disfresses de la rua de Carnestoltes 
organitzada per la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, 
que tindrà lloc el dissabte 4 de març de 2023.  

Inscripcions 

El termini d’inscripció finalitza el divendres 3 de març de 2023. No s’admetrà cap 
inscripció de comparses i carrosses fora d’aquest període. Les categories 
individuals i de parelles es podran inscriure el mateix dissabte 4 de març de 16  
a 17.15 h al punt d’informació situat al carrer de Vidreres.  

La inscripció es pot fer a través d’adreça electrònica 
mgarciar@massanetdelaselva.cat.Qualsevol dubte o aclariment podeu 
contactar en horari de 8.30 a 14 h al telèfon 635 51 49 73. 

Categories: 

- INDIVIDUAL 
- PARELLES o petits grups per un col·lectiu de 2 a 9 persones. 
- COMPARSES. Formades per un col·lectiu de més de 10 persones. 
- CARROSSES. Formades per un col·lectiu de més de 15 persones desfilant 

i mesura mínima de 2x3 metres.  

Ajuts: 

Un total de vuit comparses i vuit carrosses podran rebre l’ajut. Es tindrà en 
compte l’ordre d’inscripció i que la comparsa/carrossa reuneixi un mínim de 
qualitat. 

- Comparses: 60 € 
- Carrosses: 80 € 

Procediment del concurs de disfresses 

Hora i lloc de concentració dels participants 

La concentració de tots els participants serà al carrer de Vidreres de 16 a les 
17.15 h. En aquesta franja horària els inscrits passaran pel punt d’informació 
situat al mateix carrer, on es lliuraran els dorsals identificatius. Els colors dels 
dorsals seran els següents: 

- Color verd: carrosses. 
- Color blau: comparses. 
- Color taronja: parelles. 
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- Color groc: individuals. 

Aquest dorsal l’hauran de portar en un lloc ben visible durant tota la rua. 

Els inscrits que no hagin recollit el número abans de les 17.15 h no tindran opció 
a rebre l’ajuda ni a obtenir el premi. En tot cas, si que podran participar a la rua. 

L’ordre de sortida no el marca la inscripció sinó l’arribada al punt d’informació. 

La sortida de la rua serà a les 17.30 h des del carrer de Vidreres i tindrà el següent 
odre: 

• Els individuals i les parelles sortiran els primers. 
• Les comparses els seguiran. 
• Finalment, les carrosses tancaran la rua.  

Recorregut de la rua: 

El recorregut de la rua serà el següent: sortida carrer de Vidreres, carrer dels 
Dolors, carrer de la Fira, carrer de Montserrat, avinguda de Catalunya, plaça de 
l’Església i Camp d’en Cinto (espai habilitat per aparcar les carrosses). 
Jurat: 

La valoració del jurat es farà durant tot el recorregut i a la plaça de l’Església.  

Es valoraran la confecció, el disseny, la originalitat, la coreografia i la gresca. 

El jurat pot desqualificar qualsevol participant que no reuneixi uns mínims de 
qualitat, que no segueixi les instruccions marcades per l’organització i que no 
compleixi els requisits exposats en aquestes bases. Com a conseqüència, no 
optarien als premis ni als ajuts.  

El veredicte del jurat serà inapel·lable i no es podrà recórrer. El jurat està facultat 
per resoldre qualsevol incidència no prevista en aquestes bases. 

Els premis: 

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva lliurarà les gratificacions econòmiques 
mitjançant transferència bancària en un màxim de 45 dies naturals a la 
finalització de la rua de Carnestoltes.  

El resultat dels guanyadors de les diferents categories es comunicaran un cop 
finalitzada la deliberació del jurat, al voltant de les 22 h a la Pista Jardí, espai on 
hi haurà música Dj.   

Els premis són els següents: 

• Carrossa: 
o 1r premi: 400€ + diploma 
o 2n premi: 300€ + diploma 

 



 

o 3r premi: 200€ + diploma 
• Comparsa: 

o 1r premi: 300€ + diploma 
o 2n premi: 250€ + diploma 
o 3r premi: 150€ + diploma 

• Parella: 
o 1r premi: 100€ + diploma 
o 2n premi: 75€ + diploma 
o 3r premi: 50€ + diploma 

• Individual: 
o 1r premi:  75€ + diploma 
o 2n premi: 50€ + diploma 
o 3r premi:  25€ + diploma 

 
Disposicions finals 

Totes les comparses i carrosses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor 
hauran de signar la declaració responsable de què disposen d’assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi el vehicle i el motor.  

Aquestes comparses i carrosses també estan obligades a portar un extintor i, 
com a mínim, una persona a cada costat del vehicle per controlar la seguretat 
dels participants i espectadors. 

Amb la inscripció s’autoritzarà a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a prendre 
fotos i vídeos durant el concurs de disfresses (Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge) i a 
publicar-ho a la pàgina web i a les xarxes socials municipals. 

En cas de pluja, es comunicarà als participants si es canvia la data o es cancel·la 
l’esdeveniment.  

El consum de begudes alcohòliques a la via pública està prohibit. 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.  

 

  

 



 

CARNESTOLTES INFANTIL 

El concurs de disfresses infantil es durà a terme el dissabte 4 de març a les 12 h 
a la Pista Jardí. 

Inscripcions 

El termini d’inscripció finalitza el divendres 3 de març de 2023. Tot i això, els 
participants es podran inscriure mentre es realitzi l’animació infantil i abans de 
la desfilada.  

La inscripció es pot fer a través d’adreça electrònica a 
mgarciar@massanetdelaselva.cat. Qualsevol dubte o aclariment podeu 
contactar en horari de 8.30 a 14.00 h al telèfon 635 51 49 73. 

Categories 

Individual i Parelles (grups de 2 a 5 persones). 

Obsequis i premis 

• Individuals: 
o 1r premi: diploma + 100€  
o 2n premi: diploma + 50€  
o 3r premi: diploma +25 €  

 
• Parelles i/o grups (de 2 a 5 persones): 

o 1r premi: diploma + 100€ 
o 2n premi: diploma + 50€ 
o 3r premi: diploma + 25€ 
o  

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva lliurarà les gratificacions econòmiques 
mitjançant transferència bancària en un màxim de 45 dies naturals a la 
finalització de la rua de Carnestoltes.  

Disposicions finals 

Tots els participants es concentraran a les 11 h a la Pista Jardí i passaran pel 
punt d’informació on se’ls lliurarà el dorsal identificatiu. 
Es podran inscriure el mateix dia 4 de març d’11 a 12 h al punt d’informació situat 
a la Pista Jardí. 
L’ordre de la desfilada no l’assenyala la inscripció sinó l’arribada al punt 
d’informació on es lliurarà el dorsal identificatiu.  
La desfilada s’iniciarà a les 12 h. 
Hi haurà un jurat qualificador i el seu veredicte serà inapel·lable i tots els 
participants tindran un obsequi per la seva participació. 

 

mailto:mgarciar@massanetdelaselva.cat

