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BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL 
2022 

 

L’objecte de les presents Bases és regular la participació al concurs de disfresses de Carnaval 

2022.   

 

La celebració del Carnestoltes sempre ha estat una tradició molt arrelada al nostre poble on 

hi participen moltes colles. 

 

Per això, l’Ajuntament concedeix una sèrie de premis per animar a participar en una festa 

que forma part de la cultura i tradició del Perelló. 

 

 

I.- Participants 
El concurs de disfresses de Carnaval tindrà lloc el dissabte 26 de febrer de 2022 a les 20.00 

hores. 

 

La participació està oberta a qualsevol persona, agrupació o entitat que hi vulgui participar, 

ja sigui del poble del Perelló o d’un altre municipi. 

 

Tots els participants han d’acceptar els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre General de Subvencions. Per poder participar hauran de presentar declaració 

responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i 

que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament del Perelló. 

A aquests efectes, un representant de cada comparsa haurà d’emplenar la declaració 

responsable d’acceptació de les presents Bases i que compleix els requisits per a ser 

beneficiari del premis del concurs de disfresses. 

 

II.- Convocatòria 

Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del 

Perelló, fins el dia 24 de febrer de 2022.   

 
III.- Presentació sol·licituds. Lloc i termini 
Les inscripcions es realitzaran presencialment a l’Oficina de Turisme. 

 

El fet d’inscriure’s i de participar, significa l’acceptació d’aquestes bases, entenent que si no 

compleixen els mínims requisits exigits a les bases, pot ser que la Regidoria de Festes i Fires 

els hi denegui el premi. 

 
IV.- Requisits i obligacions dels participants 
Per participar al concurs de disfresses és obligatori apuntar-se a l'oficina de turisme.  

Hi ha de termini fins el dia 24 de febrer. 

CATEGORIES:  

1) Carrossa  

2) Carrossa juvenil (tots els integrants han de ser menors de 14 anys excepte el 

conductor)     

3) Comparsa     

4) Comparsa juvenil (tots els integrants han de ser menors de 14 anys)     
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Inici de la rua a les 20.00h davant del pavelló. Es prega puntualitat.  

 

L’ordre de sortida serà per ordre del número assignat al moment de la inscripció. En primer 

desfilaran les carrosses i a continuació les comparses. 

 

Us demanem que guardeu una distància prudencial de la comparsa o carrossa que porteu 

al davant. 

 

No hi haurà coreografies davant de l’Ajuntament. Qui vulgui ballar o pot fer durant tot el 

recorregut i caldrà que es porti el seu propi equip de música. 

 

Les tablilles amb els números assignats s’han de portar en un lloc visible de la carrossa i 

comparsa i cal retornar-les al finalitzar la desfilada al pavelló. 

 

L’entrepà i la beguda es podrà recollir un cop finalitzi la desfilada (amb tiquet) al vestíbul del 

pavelló poliesportiu. 

 

Es prega en el moment del sopar, tenir cura de la pista del pavelló i llençar la brossa als 

contenidors habilitats. 

 

Els premis i gratificació els podreu passar a recollir la setmana següent de Carnaval per 

l'Oficina de Turisme. 

 

El jurat estarà format per representants d’entitats locals. Estaran distribuïts pels diferents 

indrets del recorregut: davant del CAP, davant de l’Ajuntament, davant de l’Església i davant 

del pavelló.  

 

La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El Jurat 

valorarà basant-se en l’originalitat, la creativitat i el treball de confecció. 

El veredicte del jurat serà secret i inapel·lable. Així mateix, si aquest ho cregués oportú, podrà 

declarar desert la concessió d’algun premi. 

 

V.- Obsequis i premis. 
Tots els participants inscrits en la modalitat de carrossa tindran una gratificació de 60 euros. 

 

Tots els participants inscrits al Carnaval, rebran un tiquet obsequi amb entrepà i beguda. 

 

Premis i obsequis: 

 

CATEGORIA CARROSSA 
1r premi: 250 euros + un pernil 

2n premi: 150 euros + un pernil 

3r premi: 125 euros + un pernil 

4t premi: 75 euros + un pernil 
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CATEGORIA COMPARSA 
1r premi: 125 euros + un pernil 

2n premi: 100 euros + un pernil 

3r premi: 75 euros + un pernil 

4t premi: 50 euros + un pernil 

 

CATEGORIA CARROSSA JUVENIL 
Passi mensual per a la piscina municipal a tots els components. 

 

CATEGORIA COMPARSA JUVENIL 
Passi mensual per a la piscina municipal a tots els components. 

 

 

VI.- Pagament  
L’Ajuntament realitzarà un ingrés bancari al número de compte facilitat pels premiats. 

 

 

 

VII.- D’altres 
Qualsevol aspecte que pugui plantejar-se no contemplat en les bases precedents, serà 

decidit i de responsabilitat exclusiva de la Regidoria de Festes i Fires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, 1 de febrer de 2022 

Regidoria de Festes i Fires 


