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BASES PER PARTICIPAR A LA RUA DE CARNAVAL 2017 
 
 

La rua de Carnaval al municipi de Sant Josep de sa Talaia se celebrarà el dijous, 23 de febrer de 
2017, a partir de les 17.00 h a la zona de Cala de Bou.  

Les condicions i bases per  participar a la rua de carnaval seran les següents: 

1. Podran participar a la rua totes les associacions, entitats, escolars i particulars que vulguin, ja 

sigui aportant carrossa i/o comparsa. També es podrà participar a la categoria individual i/o 

minigrup amb un màxim 10 persones.  

2. Categories: 

- Comparsa: grup mínim de 10 persones, acompanyades d’un vehicle per dur la música, llum, 

etc., les mides del qual no poden excedir de 2 m d’amplada i 4 m de llargada.  

- Carrossa: conjunt de la plataforma decorada més una comparsa. Les mides no poden excedir 

de 2,5 m d’amplada. 

- Escolars: aquesta categoria va dirigida a la participació dels nens/es, representats per un 

col·legi o associació de mares i pares.  

  - Escolars comparsa 

  - Escolars carrossa i comparsa 

- Individual i/o minigrup: conjunt, com a màxim de 10 persones, que formin un grup homogeni. 

3. Les inscripcions es faran fins al 21 de febrer a les 14.30 h a l’Ajuntament de Sant Josep o a les 

oficines municipals. Les inscripcions fora de termini no tindran dret a optar a cap dels premis, 

encara que podran participar a la rua.  

4. A la inscripció s’ha d’adjuntar la següent documentació dels vehicles: 

 - fotocòpia del permís de circulació del vehicle 

 - fotocòpia del permís de conduir del conductor i d’un suplent 

 - fotocòpia fitxa tècnica del vehicle 

 - fotocòpia de l’assegurança del vehicle en vigor 

 

5. Cada grup ha de tenir un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el que afecti 

el grup.  

6. L’ordre de participació a la rua es farà segons l’ordre d’arribada al lloc de concentració i 

instruccions de l’organització. 

7. A partir de les 16.00 h, concentració de carrosses i comparses a l’avinguda de Sant Agustí (al 

costat del SUMA). La rua sortirà a les 17.00 h del mateix lloc.  

8. L’itinerari de la rua serà el següent: sortida de l’avinguda de Sant Agustí (al costat del SUMA), 

carrer de Madrid i carrer des Caló fins a arribar, a les oficines municipals de Cala de Bou.  

9. S’hauran de seguir les instruccions de l’organització per tal d’afavorir el recorregut correcte de la 

rua.  
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10. És obligatori portar 1 extintor per carrossa i/o comparsa i l’assegurança de responsabilitat civil 

obligatòria de tots els tipus de vehicles de motor (l’organització pot demanar-ne la comprovació). 

11. Està prohibit portar animals a la rua, així com usar coets, petards i foc de qualsevol tipus. 

12. El jurat estarà format per set membres, com a mínim. El jurat estarà format per un regidor de 

cada un dels grups polítics de la corporació i membres de diferents associacions del municipi. 

13. El jurat en les seves votacions valorarà per igual coreografia, carrossa, vestuari, laboriositat i 

originalitat.  

14. Aquest any l’Ajuntament destinarà un màxim de 3.600 € en premis, que es repartiran en  les 

següents categories: 

ESCOLARS/ COL·LEGIS 

Comparsa 

1r 350 € 

2n 250 € 

3r 200 € 

Carrossa   

1r 450 € 

2n 350 € 

3r 300 € 
 

CATEGORIA GENERAL 

Comparsa 

1r 350 € 

2n 250 € 

Carrossa   

1r 450 € 

2n 350 € 

 

Individual i/o minigrup 
(Màx. 10 persones) 

1r 150 € 

2n 100 € 

3r 50 € 
 

 
 
*Si queden premis deserts a alguna de les categories i s’han quedat grups d’escolars del 
municipi sense premiar, el jurat podrà decidir si dóna premis per participació d’un màxim de 
200 € per carrosses i de 100 € per comparses. En cap cas es superarà el màxim total de 
premis assignats.  
 
 

15. Si per condicions climatològiques la rua no es pogués realitzar es passaria al dissabte, 25 de 

febrer a les 12.00 h, en aquest cas s’avisarà al responsable del grup el dia abans.  

16. La rua finalitzarà davant les oficines municipals de Cala de Bou (c. des Caló s/n) on hi haurà 

festa i l’entrega de premis.  

17. Pel fet de prendre part en el concurs s’entén que els participants accepten aquestes bases, així 

com la resolució del jurat, la qual és inapel·lable.  

 

Sant Josep de sa Talaia, febrer de 2017 

 
  


