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CARNAVAL – QUARTNESTOLTES 2022 

BASES DE LA CONVOCATÒTRIA 

 

1. Objecte 

Donada la situació actual de pandèmia, l’Ajuntament de Quart tornarà a celebrarà de manera 

virtual la festa del carnestoltes: Quartnestoltes 2022. 

Per a fer-ho s’ha organitzat un concurs de disfresses a les xarxes socials oficials del consistori. 

L’objectiu d’aquest concurs és que la ciutadania del municipi pugui gaudir d’aquesta festa des 

de les seves llars, a pesar de la situació actual de la pandèmia produïda per la COVID-19. 

 

2. Modalitats 

Els premis seran a les millors disfresses : 

 

• Infantil  

Premi a la millor disfressa infantil.   

 

• Adult 

Premi a la millor disfressa d’adult.  

 

• Grupal 

Premi a la millor disfressa grupal, tant en família com amb amics (mínim de 3 

persones i màxim de 10 persones)   

 

• Comparsa (ball) 

Premi al millor ball de comparsa. Crear una coreografia grupal (mínim de 3 

persones i màxim de 10 persones) com si fos una comparsa d’una rua .  

 

Es valorarà la creativitat i l’originalitat de les propostes, així com l’esforç dels elements creats 

manualment i les coreografies de les comparses. 
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3. Forma de participació 

1. Per participar en el concurs s’ha de tenir un perfil públic a Instagram o Facebook (fins 

a la resolució del concurs) i penjar-hi una fotografia o un vídeo, depenent de la 

categoria a la que es vulgui optar.  

• Infantil: fotografia o vídeo 

• Adult: fotografia o vídeo 

• Grupal: fotografia o vídeo 

• Comparsa: vídeo 

2. L’element gràfic ha d’anar acompanyat: 

• Amb el hashtag #Quartnestoltes22 

• L’etiqueta que identifica la modalitat en la qual es participa 

o #disfressainfantil 

o #disfressaadult 

o #disfressagrupal 

o #comparsa 

• Etiquetar a @ajuntament_quart i @comissio_de_festes_quart  

El perfil ha d’estar obert (no privat), perquè la imatge sigui accessible a tothom. Si està 

tancat, el jurat no podrà veure-la per valorar-la. 

 

3. Fins a la resolució del concurs, els participants han de ser seguidors del compte de 

l’Ajuntament de Quart a les xarxes socials, segons la xarxa social en la qual hagi 

publicat la imatge participant: 

• A Instagram: Ajuntament_Quart 

• A Facebook: /ajuntamentdequart 

 

4. Una mateixa persona pot participar en més d’una modalitat, sempre que sigui en 

fotografies o vídeos diferent publicat en posts diferents.També pot participar més d’una 

vegada en una mateixa modalitat, sempre que siguin amb disfresses diferents i posts 

diferents. 

 

5. El fet de posar a la fotografia l'etiqueta #Quartnestoltes22 suposa la participació 

automàtica en aquest concurs i consegüentment implica que l’autor accepta les bases 
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per les quals es regeix i reconeix que la imatge etiquetada compleix els requisits i les 

condicions exigides a les presents bases. 

 

 

4. Característiques dels elements gràfics 

 

1. Per participar en les millors disfresses infantil, d’adult i grupal publicar les fotografies o 

els vídeos a les xarxes socials de Facebook o Instagram indicant en quina categoria 

participen. 

 

2. Per participar en la Comparsa cal gravar fent una rua. 

 

3. Els vídeos han de ser d’un d’un minut de durada com a màxim. 

 

4. Els autors han de garantir que les imatges són originals i inèdites, que són els seus 

legítims autors i que en tenen tots els drets, així com que la imatge no vulnera els drets 

de terceres persones. 

 

 

5. Condicions de participació 

 

1. Per a poder-hi participar s’ha de ser veí o veïna del terme municipal de Quart (inclou 

tots els seus nuclis: Quart, Palol d’Onyar, la Creueta, el Castellar, Sant Mateu de 

Montnegre i Montnegre). 

 

2. Per participar-hi s’ha de ser major d’edat que no hagi estat implicada en la definició ni 

la preparació d’aquest concurs. En el cas que en la imatge apareguin altres persones 

de forma reconeixible, el/la participant haurà d’haver obtingut el seu consentiment. En 

el cas que siguin persones menors de 14 anys haurà d’haver obtingut el consentiment 

dels seus representants legals. 

 

3. L'enviament d’una imatge o vídeo al concurs no pot infringir ni els drets de propietat 

intel·lectual ni els drets a la intimitat i a l'honor ni cap altre dret de terceres persones. 

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets 

d’imatge exigits per la llei de les persones que apareguin fotografiades o enregistrades, 

amb total indemnitat per part de l’Ajuntament de Quart. 

 



 

                                                                                                                                Página 4 de 8 

4. L’ajuntament no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l'incompliment 

d'aquests requisits i es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que consideri 

oportunes si es produeix un conflicte per aquests motius.  

 

5. Els participants han de conservar l’arxiu original de l’element gràfic (amb la màxima 

qualitat i resolució), ja que podrà ser requerit per l’organització. 

 

 

6. Terminis 

 

1. El concurs es farà coincidir amb les dates del Carnestoltes d’enguany, que és el cap 

de setmana del 26 i 27 de febrer.  

 

• Des del dimecres 23 fins al diumenge 8 de març els participants podran publicar 

les seves fotografies i vídeos.  

 

• El dijous 10 de març es donaran a conèixer els guanyadors 

 

• El diumenge 13 de març, durant la inauguració del cicle cultural La Rufina es 

farà entrega dels premis 

 

5. Els guanyadors es publicaran a les xarxes socials de l’Ajuntament el dia 10 de març 

de 2022. 

 

6. L’últim dia per publicar el vídeo a les xarxes socials serà el 8 de març 2021 a les 23.59 

hores. S’admetran fotografies i vídeos penjats durant aquest període de temps i no 

s’admetran els que hagin estat publicats més enllà de la finalització del concurs. 

 

7. Tanmateix, es pot participar en el concurs amb fotografies i vídeos fets amb anterioritat 

a la publicació d’aquestes bases, sempre que hagin estat fets durant l’any 2022 i es 

presentin dins els terminis establerts, complint totes les condicions de participació. 

 

 

 

7. El jurat 
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1. Els guanyadors els decideix un jurat qualificador compost per 7 persones de la 

Comissió de Festes. El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini 

i triarà els guanyadors. El seu veredicte serà inapel·lable.   

 

6. El jurat desqualificarà qualsevol fotografia o vídeo que no compleixi amb les normes i, 

com a conseqüència, no optarà als premis.  

 

7. El jurat, individualment, valorarà la gravació o la fotografia més original. En cas d’empat, 

el jurat procedirà amb una votació de desempat. Un cop obtingut el resultat el jurat 

donarà el veredicte, que serà inapel·lable. 

 

8. L’organització es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant el seus perfils a 

les xarxes socials, de forma privada o deixant un comentari a la fotografia guanyadora. 

En aquesta comunicació, la persona guanyadora rebrà instruccions per posar-se en 

contacte amb l’organització, la qual requerirà tota la informació que consideri 

necessària per lliurar els premis.  

 

9. Per demostrar l’autoria de la imatge es pot sol·licitar l’enviament de l’arxiu original. 

 

10. L’Ajuntament té la facultat de prendre les mesures necessàries per evitar conductes 

fraudulentes durant el concurs o l'incompliment de normes en perjudici d’un altre 

concursant.  

 

11. Es prohibeix la creació de perfils falsos o la suplantació d’identitat. També es podran 

excloure participants amb continguts que no es considerin oportuns. 

 

12. L’Ajuntament podrà fer difusió de les participacions guanyadores i el nom de les 

persones guanyadores podrà ser publicat a la web institucional i als seus perfils de les 

xarxes socials. Per tant, els guanyadors accepten que el seu nom es publiqui als 

suports web i als perfils socials. 

 

13. Els guanyadors no percebran cap més premi que els establerts en aquestes bases com 

a contraprestació perquè l’Ajuntament de Quart reprodueixi les seves imatges i vídeos. 
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8. Premis 

 

1. Hi haurà quatre guanyadors, un per categoria: infantil, adult, grupal i comparsa. Només 

hi haurà un únic premi per categoria. 

 

2. Els premis consistiran en: 

• Infantil: Vals per valor de 50 € per bescanviar a l’Estanc de Quart 

• Adult: Vals per valor de 50 € per bescanviar als comerços adherits i un àpat per 

a dos persones a Can Mascort 

• Grupal: Vals per valor de 50 € per bescanviar als comerços adherits i un àpat 

per a cada integrant al Ferrer Vell (màxim 10 persones) 

• Comparsa: Vals per valor de 50€ per bescanviar als comerços adherits i un àpat 

per a cada integrant al Nou Quart (màxim 10 persones) 

 

3. Els premis seran en format vals (numerats, amb el segell de l’Ajuntament i la signatura 

de la Regidora de Festes), que es podran utilitzar ens els establiments del municipi 

adherits a la celebració del 14 de març al 14 d’abril. 

 

4. Els guanyadors podran recollir el premi el diumenge 13 de març a la tarda durant la 

inauguració de La Rufina. 

 

5. En cas de no poder-hi assistir, hauran de venir-ho a recollir a l'Ajuntament en horari 

d’oficines a partir del dia fins el 18 de març de 2022. 

 

6. Els establiments adherits podran canviar els vals per diners, lliurant una factura amb els 

vals com a justificant de l'import a cobrar. Podran lliurar-los a l'ajuntament des de l'14 

d'abril fins al 14 de maig 2021. 

 

7. L’organització es reserva el dret de deixar desert el concurs en cas de no haver-hi 

suficients participants com també es reserva el dret de la seva suspensió en cas que 

així ho requereixin les circumstàncies. 

 

8. El jurat proposarà una llista de reserva prioritzada. Si la persona guardonada renuncia 

al premi, o no es posa en contacte amb l’organització per facilitar les seves dades en 
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una setmana des de la comunicació o si no entrega l’arxiu original de la imatge 

guanyadora, el premi s’ha d'atorgar a la que correspongui segons l'ordre de la llista de 

reserva.  

 

9. Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resolts pel jurat del premi. 

 

 

9. Propietat intel·lectual i industrial  

L’Ajuntament de Quart farà difusió tant de les participacions guanyadores com de les que 

cregui oportunes. Les imatges presentades podran ser utilitzades per la l’ajuntament sense 

fins lucratius, en els mitjans de comunicació (mitjans digitals, publicacions impreses, xarxes 

socials, web, etc.). 

 

 

10. Protecció de dades  

El responsable del tractament de dades personals és l’Ajuntament de Quart, amb adreça 

postal plaça de la Vila, 2, de Quart i la pàgina web http://www.quart.cat.  L'adreça de correu 

electrònic és ajuntament@quart.cat.  

 

Les dades dels participants es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en el 

concurs de Quartnestoltes 2022, informació sobre els guanyadors i el lliurament dels premis.  

 

Les dades personals proporcionades es conserven mentre la persona interessada no en 

sol·liciti la supressió. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la 

persona interessada. No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte les dades dels 

guanyadors, que es faran públiques als mitjans propis de l’Ajuntament. 

 

Els participants tenen dret a accedir a les teves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne 

la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat a 

l’Ajuntament de Quart de forma presencial, postal o a través la seu electrònica. Es pot 

consultar infomació addicional sobre el tractament de dades i com exercir els drets a 

www.quart.cat.  

 

 

11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació  

mailto:ajuntament@quart.cat
http://www.quart.cat/
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La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 

dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant tot el 

període de vigència d’aquesta convocatòria l’ha de resoldre el jurat del concurs, i les seves 

decisions seran inapel·lables.  

 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes continguts 

a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques.  

 

 

12. Informació addicional  

Les empreses responsables de les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter no tenen cap 

relació ni amb el concurs ni amb l’Ajuntament de Quart. L’ajuntament només utilitza aquestes 

plataformes com eines de gestió del concurs i de vehiculació de les propostes presentades.  

 

L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic que pugui produir-se del 

sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari de 

qualsevol correu electrònic. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes les 

condicions de Facebook, Instagram i de Twitter.  

 

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs, podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica 

comunicacio@quart.cat o als telèfons 972 46 91 71. 

 

 

 


