
 
 

  
 

 
 
BASES RUA DIÜRNA CARNESTOLTES 2023 
 
1. La rua de Carnestoltes de Santa Coloma de Farners es celebrarà el dissabte 18 de 
febrer de 2023. 
 
Inscripcions 
 
2. Per participar a la rua de Carnestoltes caldrà presentar omplert el formulari que es 
troba a la pàgina web de l’Ajuntament: http://www.scf.cat 
 
3. Les inscripcions es podran presentar a partir del 17 de gener i el termini màxim és el 
dia 13 de febrer de 2023, a les 24 h, i s’hauran de presentar de la següent manera: 
 

- Les entitats i associacions amb personalitat jurídica pròpia: al registre electrònic 
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (https://www.scf.cat). 
 
- Les agrupacions de persones sense personalitat jurídica: a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners (de dilluns a divendres 
de 9h a 14h), o bé, telemàticament, al registre electrònic de l’Ajuntament 
(https://www.scf.cat). 

 
Les inscripcions s’han de formalitzar fent ús del document normalitzat accessible al web 
municipal (www.scf.cat/ca/ajuntament/model-dinstàncies-i-documents), juntament amb 
la sol·licitud d’inscripció i la resta de documentació requerida en aquestes bases. 
 
4. Es poden inscriure a la rua totes aquelles agrupacions de persones que vulguin 
participar-hi amb una carrossa o una comparsa. 
 
Es defineix, als efectes d’aquestes bases, una carrossa com un vehicle rodant de 
plataforma, automotriu o no; i com a comparsa, una agrupació de persones guarnides 
d’una mateixa temàtica i que participen conjuntament a la rua. Les comparses poden 
incloure o no carrosses. 
 
5. S’estableix un límit de participació de 20 comparses i/o carrosses. L’ordre d’inscripció 
de les comparses en determinarà la participació. 
 
6. La inscripció a la rua suposa l’acceptació d’aquestes bases i de les previsions que 
s’hi determinen, inclosos els drets de caràcter econòmic. 
 
 
Condicions de participació 
 
7. Podran participar a la rua les colles i comparses que hagin formalitzat la seva 
inscripció en els termes anteriorment esmentats. 
 
8. Els participants a la rua hauran d’acomplir en tot moment les instruccions dels 
organitzadors, amb la finalitat de garantir la seguretat i ordenació de l’activitat. 
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9. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà en 
representació del col·lectiu. Aquesta representant serà l’interlocutor amb l’organització 
per al bon funcionament de l’activitat. 
 
10. Les colles participaran de forma cívica a la rua, abstenint-se de realitzar qualsevol 
acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament, la seguretat o la participació 
de tercers. 
 
11. Es prohibeix el consum d’alcohol durant la celebració de la rua. 
 
 
Requisits tècnics 
 
12 .Les mides de les carrosses seran, com a màxim, de 3 metres d’amplada,  12 metres 
de longitud i 4 metres d’alçada. 
 
13. Les carrosses hauran de portar obligatòriament un extintor homologat contra 
incendis. Tots els elements d’ornamentació afegits a les carrosses i altres vehicles que 
participen a la rua hauran d’estar ben subjectats i s’haurà de garantir que no suposin 
cap perill per a persones i/o béns de tercers. 
 
14. Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de 
disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el certificat d’inspecció 
tècnica de vehicles. 
 
15. L’Ajuntament disposa d’una assegurança de responsabilitat civil per als danys i 
reclamacions que la rua pugui provocar a tercers que no hi participin. 
Les comparses hauran d’acreditar que disposen d’una assegurança pròpia (segons el 
que disposa el Reial Decret 1207/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la Llei de 
Responsabilitat Civil) per a respondre de danys i reclamacions, no deguts a 
l’organització, que resultin de la seva participació a la rua. 
 
16. Abans de l’inici de la rua l’organització pot revisar els requisits tècnics i documentals 
de vehicles i carrosses participants. L’incompliment de les anteriors previsions, llevat 
que siguin esmenades, poden ser causa d’exclusió de la rua. Les exclusions per 
incompliment dels anteriors requisits no donen dret a reclamació. 
 
 
Normes de la rua 
 
17. La rua tindrà el següent recorregut: 
 

Lloc d'ordenació: Carrer Sorrai. 
Recorregut: Carrer Joan Riera Gubau, carretera dels Banys, carrer Sant 
Sebastià, passeig Sant Salvador. 
Acabament: Carrer Pere Costa. 

 
18. Les carrosses i comparses participants a la rua hauran de dirigir-se al lloc determinat 
per a la seva ordenació a les 15.00 h. La sortida serà a les 16.30 h. 
 



 
 

  
 

19. Abans d’inici de la rua es farà entrega del número d’ordre de sortida de les 
comparses participants. Aquest número s’haurà de posar a un lloc visible de la carrossa 
o vehicle de l’agrupació. 
 
20. L’organització determinarà l’ordre de sortida de les comparses, que es comunicarà 
amb antelació a les entitats i colles participants. 
 
21. Les carrosses i comparses participants a la rua hauran d’anar guarnides 
al·legòricament d’acord amb el nom de la seva inscripció. 
 
22. Durant el recorregut de la rua s’haurà de deixar entre 10 i 15 metres de separació 
entre agrupacions. 
 
23. Durant el recorregut de la rua les coreografies i balls d’animació de les comparses 
es faran sense aturar els vehicles. S’establiran dos punts fixes per efectuar les 
coreografies estàtiques de ball que no podran superar els 2 minuts de durada. El primer 
punt del ball serà al carrer Sant Sebastià, davant de l’església de Sant Sebastià, i el 
segon al carrer Sant Sebastià abans d’arribar a la intersecció amb el carrer Noguer.  
 
24. Quan una comparsa realitzi el seu ball en els dos punts previstos, les comparses 
immediatament anterior i posterior hauran de parar la seva música. 
 
25. Des de l’inici fins a l’acabament de la rua, els conductors dels vehicles no podran 
abandonar-los per cap motiu i hauran de seguir les instruccions que li pugui donar 
l’organització.  
 
26. Durant la concentració i mentre no s’iniciï la rua, el volum de la megafonia dels 
diferents grups ha de fer possible la comunicació entre les persones. 
 
27. En acabar la rua caldrà deixar la carrossa o vehicle tractor a l’àrea d’estacionament 
determinada per l’organització. 
 
28. El lliurament de premis de la rua de Carnestoltes es farà un cop acabada la rua. 
L’acte de lliurament de premis és de pública participació. 
 
29. Es complirà amb el protocol específic establert en relació a les mesures necessàries 
per tal de garantir les condicions de seguretat per evitar la propagació de la COVID19. 
 
 
El jurat 
 
30. L’organització triarà els membres del jurat del concurs de la rua de Carnestoltes. Els 
jurats decidiran els premis. Les decisions del jurat son inapel·lables. 
 
31. El jurat establirà per si mateix els criteris i lloc de valoració de les comparses 
participants a la rua.  
 
32. En les seves votacions, el jurat puntuarà de l’1 al 10 punts els següents aspectes: 
coreografia, originalitat/tema, vestuari i maquillatge. L’ornamentació de les carrosses és 
valorarà amb la mateixa escala. 
 



 
 

  
 

 
Gratificacions i premis 
 
33. Tota carrossa o comparsa que participi a la rua de Carnestoltes, que hagi formalitzat 
la inscripció dins el termini i acompleixi les condicions establertes en aquestes bases, 
tindrà dret a una gratificació econòmica per la seva participació. 
 
Les gratificacions són les següents: carrosses, 150 €; comparses formades entre 15 i 
30 persones, 100 €; comparses formades per més de 30 persones, 150 €. 
 
34. Els premis del concurs de la rua de Carnestoltes també són econòmics.  S’atorgaran 
els següents premis: 
  
a) Millor comparsa: 250 €.   
    Millor comparsa local: 250 €. 
 
b) Millor carrossa: 200 €. 
    Millor carrossa local: 200 €. 
  
c) Comparsa més carnavalesca: 200 €. 
 
d) Millor coreografia de ball: 200 €. 
 
e) Premi especial a la millor comparsa: 200 €. 
 
Els premis d’una mateixa categoria no són acumulables. 
  
Reunió informativa 
 
35. El divendres 3 de febrer a les 20 h, a la sala de plens de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners (pl. del 1r d’octubre, 1), es farà una reunió informativa a la qual es 
convocarà un representant de cada carrossa o agrupació inscrits a la rua. L’objecte de 
la reunió és informar als participants a la rua de les mesures de seguretat, ordenació, 
recorregut, premis i altres aspectes de l’organització de l’esdeveniment. 


