
CARNESTOLTES D’ARTESA DE SEGRE 2021 

BASES D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS 

Des de l’àrea de cultura i de festes de l’Ajuntament d’Artesa de Segre per tal de 
potenciar la creativitat i dur a terme activitats compatibles amb la Covid19 durant la 
celebració del Carnestoltes, es proposa organitzar aquest consurs. 

1. OBJECTIU 

L’Objectiu d’aquestes bases específiques es regular el procediment de celebració del 
concurs del Carnestoltes d’Artesa de Segre 2021 i la concessió d’uns premis per 
potenciar la cultura popular, fomentar les tradicions festives i motivar als artesencs i 
artesenques a participar d’aquesta festa. 

2. PARTICIPANTS 

Podran participar en aquests concursos totes les persones físiques o grups bombolla 
que estiguin ubicats i residents al municipi d’Artesa de Segre. 

3. INSCRIPCIONS 

Per fer la inscripció s'haurà de trucar al 973 400 013 i tot seguit se us enviarà un 
missatge amb la primera missió que haurà de realitzar el vostre/a fill/a. 

Per cada prova haureu d'enviar una fotografia i/o vídeo, ja s'especificarà a la prova 
pertinent. Aquest vídeo i/o fotografia també pot ser publicat a les vostres xarxes socials 
a m b e l h a s h t a g # c a r n e s t o l t e s a r t e s a d e s e g r e i e t i q u e t a r - n o s a 
@ajuntamentartesadesegre. 

L'Ajuntament tindrà dret a fer-ne ús dels vídeos presentats per publicitats posteriors. El 
fet de participar implica la total acceptació d'aquestes bases. 



4. PREMIS 

Tothom que arribi a la prova final rebrà un diploma i un paquet de llaminadures. 

El premi pels guanyadors/es serà un val a descanviar a diferents comerços de la ciutat: 

A) Modalitat Individual 

a. 1r Premi: 50€ 

b. 2n Premi: 30€ 

c. 3r Premi: 20€ 

B) Modalitat germans 

a. 1r Premi: 75€ 

b. 2n Premi: 50€ 

c. 3r Premi: 25€ 

5. JURAT 

El jurat estarà format per membres de l’Ajuntament d’Artesa de Segre i la Comissió de 
Festes. El jurat revisarà i valorarà les disfresses a través de les fotografies i/o vídeos que 
s’hauran enviat al correu turisme@artesadesegre.cat. El jurat està facultat per resoldre 
qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i el seu veredicte serà 
inapel·lable. El jurat pot deixar desert algun premi. 

Les proves i disfresses seran avaluades amb la següent valoració: 

1. Creativitat i originalitat. 
2. Comprat, fet a mà o mixte. 
3. En cas de la modalitat de parella es valorarà el conjunt del col·lectiu. 

6. LLIURAMENT DE PREMIS: 

Es comunicarà als guanyadors el dia i hora de l’entrega de premis, aquests es 
publicaran a les xarxes socials i a la web artesadesegre.cat. Per més informació us 
podeu dirigir al telèfon 973 400 013. 



7. PROTECCIÓ DE DADES I PRÒPIA IMATGE: 

Les dades recollides seran tractades en l’activitat de tractament “Carnestoltes d’Artesa 
de Segre”, responsabilitat de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, situat a Plaça de 
Ajuntament, 3, 25730 Artesa de Segre, davant de qui les persones afectades podran 
exercir els  seus drets. La finalitat del tractament és la gestió de les sol·licituds, 
valoració i, si escau, la baremació de la concurrència de requisits necessaris per 
l’atorgament d’ajuts, subvencions o qualsevol altra activitat de foment similar; 
publicació en el diari o butlletí oficial i, en el seu cas, espais, físic o electrònic, 
institucionals; així com el control, la fiscalització o el reintegrament de les ajudes o 
subvencions. La regla general es que no es comunicaran dades a tercers. Només 
podran ser comunicades quan així estigui previst en l’ordenament jurídic. 

En concret, a títol exemplificatiu, es comunicaran les dades a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat a efectes de la seva inclusió a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, amb la finalitat d’oferir la publicitat i transparència necessària que preveu 
l’article 18 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A més a 
més i, segons el cas, es podran comunicar les dades a altres unitats de l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre; a la Generalitat de Catalunya o a l’Administració General de l’Estat; 
als organismes de la Unió Europea; o a altres entitats en l’exercici de les seves 
competències. La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General 
de Protecció de Dades (RGPD) és la següent: el tractament és necessari per al 
compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics 
conferits al responsable del tractament (article 6.1. e); compliment d’una obligació legal 
aplicable al responsable del tractament (article 6.1 c). La base legal que empara 
l’anterior legitimació radica a l’article 239 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
l’article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 28/2003; i la 
respectiva normativa amb rang legal o equivalent així com aquella amb rang inferior al 
legal regulador de la pròpia convocatòria. Les dades es conservaran en tant que 
subsisteixi el seu valor probatori (article 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol). 

Els interessats podran accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, 
sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, Registre General, 
Plaça de Ajuntament, 3, 25730 Artesa de Segre. Si consideren que els seus drets no 
s’han atès adequadament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

No obstant això, es podran adreçar prèviament al Delegat de Protecció de Dades de 
l’Ajuntament al correu electrònic de contacte: ajuntament@artesadesegre.cat qui 
ajudarà a resoldre el cas.
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