
BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS DE LA DESFILADA DE CARROSSES, LES 
COMPARSES I LES DISFRESSES 

 
1. Els organitzadors oficials i totes les entitats o associacions que rebin qualsevol subvenció 
del Comú d'Encamp no podran accedir als premis del concurs. 
 
2. Les inscripcions pel concurs de carrosses i de comparses s’hauran de fer mitjançant un 
correu electrònic a la Comissió de Festes a cdfencamp@gmail.com  abans de dissabte 18 de 
febrer a les 14 h. 
 
3. El concurs de disfresses d’adults no necessita inscripció prèvia, en aquest cas, cada nit 
s’atorgarà un premi a la millor disfressa, segons la temàtica proposada per la Comissió de 
Festes. 
 
4. Les inscripcions pel concurs de disfresses infantils (fins a 12 anys) es faran el mateix 
diumenge 19 de febrer a la Sala de Congressos del Complex Esportiu d’Encamp. 
 
5. El jurat estarà situat en un lloc cèntric del recorregut i tindrà en compte els següents 
criteris a l'hora de donar el seu veredicte: 
 
A: Originalitat  
B: Valor artístic  
C: Animació  
D: Vistositat 
 
6. Els premis del concurs de carrosses i comparses s'atorgaran de la  següent manera: 
 
Comparses:    - Primer Premi: 800 €  

- Segon Premi: 650 € 
- Tercer Premi: 450 € 
 

Carrosses:     - Primer Premi: 900 € 
           - Segon Premi: 750 € 
           - Tercer Premi: 500 € 

 
7. Els premis del concurs de disfresses infantils s'atorgaran de la  següent manera: 
 
Primer Premi: 1 nit al Domo Lodge per a 4 persones 
Segon Premi:  1 nit a la Cabana Piolet per a 4 persones 
Tercer Premi: 1 àpat al Restaurant Solanelles per a 4 persones 
 
8. Els premis del concurs de disfresses d’adults s'atorgaran de la següent manera: 
 
Premi de Dissabte: 250 € 
Premi de Diumenge: 250 € 
Premi de Dilluns: 250 € 
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9. El lliurament de premis als guanyadors o guanyadores es realitzarà de la següent manera: 
 
Disfresses infantils: El mateix diumenge 19 febrer després del concurs. 
Disfresses adults: Cada nit a la sala de congressos a les 00:30 h aprox. 
Carrosses i comparses: El diumenge 19 de febrer a les 00:30 h. 
 
10. Els 3 primers de cada categoria també obtindran un trofeu. 
 
11. El jurat té dret a declarar un premi desert. 
 
12. Passats 30 dies de la celebració del concurs, no es podrà reclamar cap premi. 
 
13. Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb la Comissió de Festes d’Encamp 
mitjançant un correu electrònic a cdfencamp@gmail.com 
 
14. Amb l’acceptació de les bases, autoritzo al Comú d’Encamp, d’acord amb la Llei 30/2014, 
del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la 
pròpia imatge  i d’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de 
dades personals, a la captació de les meves imatges fotogràfiques i els enregistraments 
audiovisuals, i a què aquestes imatges siguin reproduïdes o difoses en qualsevol mitjà de 
comunicació comunal i nacional. 
 
15. La participació al concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. Una comissió 
organitzadora resoldrà aquells temes no previstos i el seu veredicte serà inapel·lable. 
Tanmateix, la comissió organitzadora es reserva el dret d'introduir aquells canvis o 
modificacions que calguin, sempre que cregui que han d'aportar una general millora. 
 
16. Els participants hauran de fer-se càrrec dels residus i material emprat per la confecció de 
les carrosses, disfresses, etc..., sota penalització de no optar a cap premi si no ho fan. 
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