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REGLAMENT MUNICIPAL DEL CONCURS DE LA RUA DE CARNESTOLTES DE SANT 
CELONI I LA BATLLÒRIA 

 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni des de l’Àrea de Cultura i Educació organitza la Rua de 
Carnestoltes. Una de les festes populars per excel·lència que transforma l’espai públic en un 
escenari teatral on circulen centenars de participants i desenes de comparses. La rua esdevé 
per unes hores un aparador de la vitalitat del municipi, fonamentant l’art efímer, la participació 
ciutadana i la implicació de les associacions i col·lectius ciutadans. 
Els actes festius de Carnaval es determinaran en la convocatòria d’acord amb el calendari 
festiu anual.  

BASE 1. INCRIPCIONS 

 
El termini d’inscripcions s’indicarà en la convocatòria en funció del calendari festiu i preveient 
que les inscripcions s’iniciaran tres setmanes abans de la festa i per un període de quinze dies.  
Les inscripcions es podran formalitzar a través del portal de tràmits o presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (carrer Campins, 24, planta baixa), en horari de 8.30h a 14.30h de dilluns 
a divendres i dilluns de 17.00h a 20.00h a través del formulari d’inscripció que s’inclou en 
l’annex 1 d’aquestes bases i que els interessats podran trobar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o 
a www.santceloni.cat/formularis. 
Dades necessàries per a la inscripció: 

✓ Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona responsable. 
✓ Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona que formarà part del jurat. 
✓ Nombre de components de la comparsa. 
✓ Si es portarà música. 
✓ Si es portarà carrossa. 

 

BASE 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LES COLLES 

 

1. Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes 
anteriorment esmentats. 

2. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la rua, amb 
la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.  

3. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà com a 
representant per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.  

4. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de qualsevol acció que 
en pugui pertorbar el normal desenvolupament.  

5. Està prohibit la utilització de qualsevol tipus d’element pirotècnic, així com objectes amb 
flama, torxes, etc. 

6. L’organització lliurarà un element identificatiu a cada comparsa, que haurà de ser col·locat 
en un lloc visible per tal de facilitar la valoració del jurat. 

7. Les carrosses poden portar llums i música, el subministrament dels quals serà a partir d’un 
generador elèctric que cada comparsa haurà de disposar. La instal·lació elèctrica de les 
carrosses ha de ser adequada, evitant les sobrecàrregues. Queda totalment prohibit fer 
càrregues de combustible amb els generadors en marxa. El combustible s’ha de portar en 
dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor. 

8. Es permet la participació amb qualsevol tipus de vehicle (carrosses, cotxes,...) sempre que 
les mides respectin aquests màxims: 4m d’alçada, 2,5m d’amplada i 6m de llargada. Si es 
sobrepassa aquestes mides la carrossa no podrà participar. 

9. Les carrosses hauran de portar un extintor contra incendis, de neu carbònica o Co2, i 
disposar dels elements de vigilància i seguretat necessaris. 

http://www.santceloni.cat/formularis
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10. L’organització té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que cobreix els danys a 
tercers que puguin ocasionar les carrosses. Queden exclosos els danys i incidents propis 
dels participants. Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle amb 
motor estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de circulació. Els vehicles hauran 
de tenir vigent l’assegurança obligatòria i haver passat l’ITV. 
 

BASE 3. ORGANITZACIÓ DE LA RUA 

1. Formen part de la rua les carrosses i comparses que hagin formalitzar la corresponent 
inscripció. 

2. Les carrosses participants s’hauran de traslladar al lloc de sortida, amb l’anterioritat 
indicada per l’Àrea de Cultura, del mateix dia de celebració de la rua. 

3. La concentració dels participants a la rua es farà en indicat per l’Àrea de Cultura al lloc de 
la sortida. 

4. Amb suficient antelació l’Àrea de Cultura indicarà el dia en que s’efectuarà el sorteig per a 
l’ordre de participació a la rua. Totes les colles participants estan convidades a assistir al 
sorteig. Les comparses que s’inscriguin fora de termini o no vulguin participar en el 
concurs, podran participar situant-se al final de la rua. 
 

BASE 4. PREMIS, JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
4.1. Premis a les millor comparses  
 

1. Per cada categoria s’atorgaran els següents premis amb els imports detallats a continuació: 
✓ Premi a la comparsa més animada (200€) 
✓ Premi a la comparsa més elaborada (200€) 
✓ Premi a la comparsa més original (200€) 
✓ Premi a la comparsa més votada (200€) 
✓ Premi a la millor carrossa (200€) 

2. Les colles podran percebre els premis econòmics o material. Els imports estaran sotmesos 
als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció concedida per l’òrgan 
competent de l’administració tributària. 

3. El perceptor del premi serà la persona física o jurídica que consti a la instància com a titular 
de la comparsa. 

4. El jurat previst en aquestes bases proposarà els premis a atorgar i el personal tècnic de 
l’Ajuntament, actuant en qualitat de secretari/ària emetrà un informe tècnic. En base a 
aquest informe el regidor proposarà a l’alcalde d’atorgar els premis proposats pel jurat.  

5. Per tal de fer efectiu el pagament del premi, totes les persones físiques o jurídiques 
premiades hauran d’entrar a registre el full de dades bancàries que l’organitzador facilitarà 
la setmana posterior al veredicte. 

6. Els premis a les millors comparses s’imputaran en l’aplicació pressupostària 07 338D0 481 
(Carnestoltes – premis) per un import màxim de 1.000€ (premi econòmic) i l’aplicació 
pressupostària 07 338DO 22601 per un import màxim de 400€ (atencions protocol·làries). 

 
4.2. Jurat del concurs de les millors comparses 
 

1. El jurat del concurs de comparses estarà format per un membre de cada comparsa i quatre 
persones alienes a l’organització i vinculades al món de la cultura i/o professionals de 
diferents disciplines artístiques (disseny, arts plàstiques, arts escèniques, etc.). La persona 
que formi part del jurat no participarà a la rua i observarà i valorarà cada una de les 
comparses.  

2. Les comparses efectuaran coreografies o figures en moviment. Durant l’actuació davant del 
jurat l’aturada de l’exhibició estarà pautada per l’organització i no excedirà els 2 minuts per 



 

 

tal d’evitar una excessiva retenció a la plaça de la Vila. Per tal d’afavorir la fluïdesa de la 
rua, la distancia màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 metres. 

3. Els membres del jurat valoraran les comparses seguint la Rua i també des de les grades de 
la plaça de la Vila per on les comparses desfilaran i interpretaran les seves coreografies. 

4. El jurat no atorgarà més d’un premi per comparsa. I el jurat podrà declarar desert algun 
dels premis.  

5. Els membres del jurat disposaran d’una rúbrica de valoració amb diferents criteris de 
valoració segons la modalitat del premi. 
 

Criteris de valoració 
Criteris de valoració 

1 2 3 

E
la

b
o

ra
c
ió

 

Carrossa: impacte visual       

Carrossa: qualitat de la decoració       

Vestuari: impacte visual       

Vestuari: qualitat confecció (no comprat)       

Vestuari: combinació teles i colors       

Maquillatge       

Ús de materials reciclats       

A
n

im
a
c
ió

 

Música: qualitat del so       

Música: adequació al tema de la disfressa       

Coreografia: sincronització       

Coreografia: adequació al tema de la disfressa       

Il·luminació: visibilitat de tots els elements       

Il·luminació: qualitat        

Participació del públic       

O
ri

g
in

a
li
ta

t 

Actualitat del tema       

Impacte visual global       

Singularitat (tema no repetit)       

Subtotals       

TOTAL  

 
 

4.3.  Premi a les comparses participants 
 

1. S’atorgarà un premi a totes les comparses participants d’acord amb els següents criteris i 
condicions. 

a. Participant: 3,00 € per persona per finançar les disfresses i els guarniments de la 
comparsa. Per poder optar a la remuneració cal que s’hagi fet la inscripció segons 
el punt 3 d’aquestes bases reguladores. 

b. Carrosses: 70,00 € per carrossa. S’entén per carrossa un vehicle en el qual els 
membres de la comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums.  
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2. Les colles podran percebre els premis econòmics o material. Els imports estaran sotmesos 
als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció concedida per l’òrgan 
competent de l’administració tributària. 

3. El perceptor del premi serà la persona física o jurídica que consti a la instància com a titular 
de la comparsa. 

4. Per determinar l’import dels diferents premis a la participació, el tècnic/a de cultura emetrà 
un informe, posterior a la celebració de la rua, especificant el nombre de participants de 
cada comparsa i si es comptava amb carrossa o no. En base a aquest informe el regidor 
proposarà a l’alcalde d’atorgar els premis proposats pel jurat.  

5. Per tal de fer efectiu el pagament del premi, totes les persones físiques o jurídiques 
premiades hauran d’entrar a registre el full de dades bancàries que l’organitzador facilitarà 
la setmana posterior al veredicte. 

6. Els premis a la participació s’imputaran en l’aplicació pressupostària 07 338D0 481 
(Carnestoltes – premis) per un import màxim de 4.000,00 € i a l’aplicació pressupostària 07 
338DO 22601 (atencions protocol·làries) per un màxim de 300€. 
 

BASE 5. PROTECCIÓ DE DADES 

 
En compliment del Reglament UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran en un fitxer automatitzat 
del Registre de documents de l’Ajuntament, així com per poder tramitar la vostra sol·licitud. Les 
vostres dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques publiques o privades sense el 
vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en Dret indicant 
clarament en ‘assumpte “Exercici de Dret LOPD”. 
 

BASE 6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La presentació a aquest concurs implica, per part de les persones concursants, el coneixement 
i acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o regulats, així com la 
seva interpretació en cas de dubte i d'altres qüestions suscitades a resultes d'aquest concurs, 
seran resoltes exclusivament pel jurat, gaudint els seus acords de la presumpció d'interpretació 
autèntica de les presents bases. 
 
En tot allò que no hagi estat previst en les presents bases, serà d’aplicació per a la preparació i 
adjudicació del present contracte el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i resta 
de normativa contractual concordant, i per al seus efectes i extinció, la normativa de dret privat 
que resulti aplicable. 
 

BASE 7. CONSULTES I/O DUBTES 

 
Per a més informació es pot consultar el web www.santceloni.cat/carnaval, contactar amb 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament de Sant Celoni a través del telèfon 
93.864.12.13 o escrivint un correu electrònic a cultura@santceloni.cat. 
Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i el concurs de comparses, i per tal 
de fomentar-ne i regular-ne la participació, s’aproven les següents bases: 

http://www.santceloni.cat/carnaval
mailto:cultura@santceloni.cat


 

 

FITXA D’INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES 
 

Nom de la colla, penya o 
entitat 

  

     

Nom del representant   

DNI   
     

Contacte Mòbil   

 Correu electrònic   
     

Nom persona del jurat   

DNI   

 Mòbil   

 Correu electrònic   
     

Participació amb Carrossa i comparsa   
Només 
comparsa 

  

     

Mides carrosses   Llarg Ample Alt 

(màxim permès: 4m d'alçada, 
2,5m d'amplada i 6m de 
llargada) 

Carrossa       

    
     

Total persones participants   
     

Motiu de la disfressa   
     

Premi a la participació  
(3€ per participants i 70€ per 
carrossa)*  
Selecciona una de les 
caselles 

Econòmic   Material   

     

Sant Celoni,_____de___________ Signatura   

     

*Els imports estaran sotmesos als impostos o retencions vigents segons llei, llevat d'exempció 
concedida per l’òrgan competent de l’administració tributària. 

En compliment del Reglament UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que les de vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre 
d’Entrades i Sortides, del que és responsable l’Ajuntament de Sant Celoni, amb la finalitat de 
registrar els escrits que presenten els administrats i els que remet l’Ajuntament, així com per 
poder tramita la vostra sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a persones físiques i 
jurídiques publiques o privades sense el vostre consentiment excepte si ho autoritza una llei. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol dels 
mitjans admesos en Dret indicant clarament en ‘assumpte “Exercici de Dret LOPD”. 

 


