
50è 
CONCURS 
NACIONAL 
DE 
VESTITS DE 
PAPER 
D’AMPOSTA

23 de juliol de 2022 
a les 22h a la plaça 

de l’Ajuntament

1El Concurs consta de quatre modalitats:

• Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, 
passeig, nit, etc.).
• Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o 
cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En 
cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti 
el document.
• Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, cièn-
cia-ficció, motius fantàstics, etc.
• Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i 
els/les models no superaran els 14 anys d’edat.

 

Normes    

Els vestits, han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb 
paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o si-
milars. S’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.

Només es pot utilitzar goma d’enganxar o cola en la confecció 
d’ornaments i complements  (barrets, corones, ventalls, joies etc.)

Cada concursant pot presentar 1 vestit per a cada modalitat i 
amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir 
el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un de sol.

Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden parti-
cipar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà 
en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

Els/les modistes hauran de presentar-se a l’Ajuntament d’Am-
posta el dia 23 de juliol a partir de les 16h, per efectuar, a partir de 
les 17h, el passi davant el jurat. Posteriorment a la desfilada, els 
vestits restaran a les perxes per a què el jurat pugui observar-los, 
sense la presència de modistes.
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2Sol·licitud per participar. 

Els/les participants hauran de presentar la butlleta d’inscripció 
fins el 13 juny, presencialment al registre general de l’Ajuntament 
d’Amposta o bé telemàticament des del web: www.amposta.cat

Per a cada vestit cal formalitzar la corresponent butlleta d’ins-
cripció, on es consignaran les característiques de cada model. 
Aquestes seran enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els 
primers inscrits seran els darrers en desfilar.

3El jurat. Es formarà un jurat d’experts que decidirà la con-
cessió dels premis.

Aplicarà la puntuació de la següent manera:

• Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.
• Treball artesanal: de 0 a 10 punts.
• Originalitat: de 0 a 10 punts.

El jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, 
que han d’anar d’acord amb el vestit.

Seran desqualificats els vestits que el jurat cregui oportú. La 
decisió del jurat és inapel·lable.

4Requisits per a ser beneficiari d’algun dels premis del Con-
curs.

Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb hisenda i 
seguretat social i no tindre deutes pendents en l’Ajuntament d’Am-
posta i no incòrrer en alguna de les circumstàncies previstes als 
articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.

5Premis

Moda Actual:
Primer premi: 1000€
Segon premi: 600€  
Tercer premi: 300€

Vestit de Fantasia: 
Primer premi: 1200€
Segon premi: 800€ 
Tercer premi: 500€    

Vestit d’Època:
Primer premi: 1200€  
Segon premi: 800€    
Tercer premi: 500€    

Infantil:
Primer premi: 200€
Segon premi: 100€
Tercer premi:   80€   

S’atorgarà un premi especial a modistes i/o modistos emer-
gents menors de 30 anys, a vestits amb un disseny innovador i 
originals en qualsevol de les categories de moda actual, fantasia i 
d’època. Premi dotat amb 400€. El premi podrà quedar desert si el 
jurat considera que no es compleixen els requisits.

S’atorgarà un premi de participació de 100€ a cada vestit no 
premiat en època i fantasia; de 70€ a actual i de 50€ a infantil.

El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència 
bancària. Caldrà presentar abans el certificat del número de comp-
te bancari a la Tresoreria General de l’Ajuntament. 

6Altres

L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre l’acte 
per causes de força major alienes a l’organització.

La participació en el Concurs implica la cessió a l’Ajuntament 
d’Amposta dels drets d’imatge de tots els participants. 

La participació en el Concurs implica l’acceptació d’aquestes 
bases.


