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BASES RUA DE CARNAVAL 2019 

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 
 

 

INSCRIPCIONS 

 

 a. Poden inscriure’s totes aquelles entitats i particulars que vulguin participar a 

 la rua de carnaval dels Pallaresos 2019, sempre i quan presentin degudament 

 cumplimentada la fulla d’inscripció, annex I, i adjuntin còpia de l’assegurança i 

 el rebut corresponent de responsabilitat civil del vehicle que utilitzaran.  

 

 b.  Les inscripcions són gratuïtes i s’hauran de fer a les oficines de l’Ajuntament 

 (Av. Catalunya, núm. 8) en horari de 9.00 a 14.00 h 

 

 c. El termini d’inscripició serà del dia 11 de febrer al 22 de febrer, ambdòs 

 inclosos. 

  

 d. Cada grup haurà de tenir un representant, major d’edat, que serà el 

 responsable de totes les actuacions que afecti aquell grup. No s’acceptarà cap 

 inscripció en què no hi constin totes les dades i no s’hi adjunti l’assegurança i el 

 rebut anteriorment descrit. 

 

 e. S’entén com a COMPARSA, el grup que no disposa de vehicle a motor. 

 

 f. S’entén com a CARROSSA, aquell grup que disposa de vehicle a motor. 

  

 g. Qualsevol comparsa o carrossa ha d’estar format per un mínim de 10 

 persones. 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA 

 

El dimarts dia 26 de febrer a les 19 h a la sala de Plens de l’Ajuntament es realitzarà 

la reunió informativa i el sorteig de l’ordre de participació a la rua. És important la 

vostra assistència. 

 

 

CONCENTRACIÓ 

 

 a. El punt de concentració de les carrosses i comparses serà el dia 9 de març 

 a les 17.00 h a l’avinguda del Parlament. Es prega PUNTUALITAT per poder 

 organitzar correctament les carrosses i comparses. 
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 b. Les comparses i carrosses se situaran per ordre segons el sorteig realitzat. 

 

 c. Al lloc de concentració es facilitaran els números identificatius que hauran de 

 ser visibles en tot moment, per tal que el jurat pugui fer les puntuacions i 

 valoracions. 

 

 d. El vehicle o vehicles, hauran d’anar degudament guarnits. 

 

 e. Des del moment de la concentració, el conductor responsable d’un vehicle 

 no podrà abandonar-lo per cap motiu i haurà de seguir les instruccions donades 

 per l’organització. 

 

 

JURAT 

 

El jurat estarà format per la Regidor/a de Cultura i un representant de cada comparsa i 

carrossa, designats per les mateixes.  

 

 

PUNTUACIÓ 

 

a. Es puntuarà amb un màxim de 10 punts i un mínim d’1 a cada participant en els 

següents aspectes: 

- Coreografia 

- Originalitat 

- Vestuari 

- Maquillatge 

 

 

PREMIS 

 

Categoria A (comparses i/o carrosses locals) 

 

1r premi 300 € 

2n premi 200 € 

3r premi 100 € 

 

* El guanyador del primer premi de la categoria A, serà el portador del Rei Carnestoltes 

l’any 2020. L’Ajuntament li cedirà el camió municipal per a fer-lo servir de carrossa.  

* El segon classificat de la categoria A, serà el portador de la Concubina 2020. 

L’Ajuntament es farà càrrec del vehicle per el seu transport, fins un màxim de 300 €. 
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Categoria B (comparsa i/o carrossa visitant) 

 

Premi únic  200 € 

 

Categoria C (premi especial “Disbauxa”) 

 

Premi únic  100 € 

 

 

CONDICIONS GENERALS  

 

a. Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin 

donar els membres de l’organització durant la rua. 

 

b. L’organització no es fa responsable dels danys i/o desperfectes que es 

puguin produir durant la rua. La responsabilitat per danys i/o 

desperfectes correspon als seus autors de manera personal i exclusiva. 

L’Ajuntament no es farà responsable de cap dany, ni material ni 

personal, que es pugui produir derivat de l’acte.  

 

c. No es permetrà el consum de begudes alcohòliques i substàncies 

estupefaents durant la rua de carnaval. Si es detecta qualsevol acte que 

incompleixi aquesta norma, l’organització es reserva el dret d’excloure 

de la rua la comparsa o la carrossa infractora. 

 

d. La participació en la rua suposa l’acceptació d’aquestes bases. El no 

compliment de les mateixes significarà la pèrdua del dret a participar en 

futures edicions i a no rebre el corresponent premi a la participació. 

 

e. L’organització resoldrà imprevistos i es reserva el dret d’introduir els 

canvis que cregui necessaris sempre que el seu criteri representi una 

millora general. 

 

f. L’organització es reserva el dret a desqualificar o expulsar qualsevol 

participant o participants de qualsevol categoria en qualsevol moment 

de l’activitat, pel correcte desenvolupament i/o la seguretat de l’activitat. 

 

 

 

 


