
 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2017 

 
 
 

1- La Rua de Carnaval tindrà lloc el dia 3 de març de 2017. 
2- Només s’acceptaran inscripcions realitzades de forma telemàtica a través 

de la web de l’Ajuntament 
3- L’hora de sortida està prevista a les 21:30 hores. 
4- El lloc de sortida  serà de des de l’Avinguda Tarragona, a partir del carrer de 

Moja.  
5- El lloc d’arribada serà l'Avinguda de Barcelona cantonada amb el carrer del 

Cid. 
6- Cap entitat (comparsa i carrossa) deixarà, durant el recorregut, la rua un 

cop es doni per començada aquesta, seguint l’itinerari acordat. 
7- Els grups participants seguiran les ordres indicades per les persones 

d’organització. 
8- El jurat, format per persones de Vilafranca escollides de forma aleatòria, no 

tenen per que estar relacionats amb diferents sectors i àmbits de la cultura. 
Els membres del Jurat estaran repartits l llarg del recorregut. Els membres 
del Jurat no estaran identificats, per tant es recomana als participants 
lluïment durant tot el temps que duri la Rua. 

9- Únicament es podrà competir en una sola categoria de comparsa o 
carrossa. 

10- Només podran participar en la rua, les carrosses i comparses inscrites 
prèviament i dins del termini establert. 

 
 
PREMIS 
1. Els premis d’enguany, Carnaval 2017, no tindran assignació 

econòmica, per tant, les entitats premiades rebran una placa o obsequi en 
el qual hi constaran les dades corresponents al premi atorgat i a la categoria 
en la que han participat. Els premis quedaran distribuïts de la següent 
forma: 

 
Carrosses:   
- 1r premi 
- 2n premi 
- 3r premi  
 
Comparses:  
- 1r premi  
- 2n premi 
- 3r premi 



 

 
 
 
 
En tots dos casos, el Jurat es reserva el dret  de deixar un premi  desert 
sempre que les carrosses o comparses no assoleixin els mínims criteris de 
qualitat. 
 
2- Els premis tindran en compte els següents criteris: 
Per els grups que presentin Carrosses 

- Confecció carrossa 
- So i música 
- Il·luminació de la carrossa 
- Originalitat 
- Motiu “Carnavalero” 
- Coreografia 
- Lligam de la comparsa amb el lema o tema 
- Regularitat durant la Rua  

 
Per als grups que presentin únicament Comparsa 

- So i música 
- Originalitat 
- Motiu “Carnavalero” 
- Coreografia 
- Lligam de la comparsa amb el lema o tema 
- Regularitat durant la Rua 

 
3- El lliurament de premis es farà un cop finalitzada la Rua, en l’entarimat que 
hi haurà situat a la Rambla Sant Francesc o el lloc destinat per l’Ajuntament. 
 
COMPARSES I CARROSSES 
 
1- Els grups que decideixin participar com a Carrosses han de tenir un 

nombre mínim de 25 persones, sense comptar amb el conductor de la 
carrossa i les persones de seguretat i acompanyant. En aquest cas rebran 
una quantitat per participar de 275 euros. 
Les entitats,  grups o col·lectius que decideixin presentar-se com a Carrossa 
han de tenir en compte els següents punts: 

- La plataforma ha d’estar decorada de forma artesana, no es 
considerarà carrossa un vehicle decorat. 

- Les plataformes hauran de tenir una llargada màxima de 6/7 
metres. 

- La música de les carrosses haurà d’estar encarada cap el grup i 
en cap cas projectada cap a l’exterior de la carrossa. 

 
 
2- Els grups que decideixin participar com Comparsa sense carrossa han de 

tenir un nombre mínim de 15 persones, sense comptar acompanyants i 



persones de seguretat. En aquest cas aquestes entitats percebran la 
quantitat de 110 euros. 

 
Les entitats, grups o col·lectius  que decideixin participar com a Comparsa 
han de complir el requisit següent:  

- Es considerarà Comparsa a tot aquell grup que vagi amb un 
vestuari unificat i elaborat de forma artesanal. 

 
3- Hi ha un nombre limitat de carrosses i comparses: en el cas de comparses 

es tancarà la inscripció quan aquestes arribin a 10 grups. En el cas de les 
carrosses, la inscripció es tancarà quan el nombre d’inscrits arribi a 25 
grups. 
En tots dos casos la limitació serà per estricte ordre d’inscripció. 

 
4- Les carrosses no podran excedir les mesures de 2, 5m. d’ample, 4 m. 

d’alçada per 6/7 m. de llarg. 
 
5- Les carrosses participants hauran de portar un aparell extintor revisat. 
 
6- Les carrosses participants hauran de disposar  d’una assegurança 

obligatòria de vehicle i també de responsabilitat civil. L’organització queda 
exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o 
personals. 

 
7- En cap cas es podrà llençar al públic: aigua, foc o altres objectes que 

puguin ocasionar danys físics. 
 
8- No es podrà portar propaganda de cap partit polític i la publicitat, en el cas 

de que es portés, s’haurà de portar el més discreta possible.  
 
9- Les comparses i carrosses hauran de portar ben visible el número/s 

proporcionats per l’organització. 
 
10- Les carrosses hauran de portar personal de seguretat al costat per tal 

d’evitar desgràcies personals, el nombre mínim serà un per banda. 
 
11- La potència màxima de so a les carrosses serà entre 4.000 i 6.000 w 
 
12- Les carrosses i comparses no podran portar begudes alcohòliques. En el 

cas de que algun integrant d’alguna carrossa o comparsa participant 
consumís begudes alcohòliques durant el recorregut, l’entitat o grup al que 
pertanyés no rebrà els diners assignats per participar a la rua de Vilafranca. 

 
13- Les carrosses i comparses hauran de presentar el dia de la mateixa Rua, 

durant la recollida dels números identificatius, una fotocopia de 
l’assegurança per aquell any, que ha de cobrir danys a tercers i als 
integrants de la mateixa entitats que hi participen.  

 
 
 
 
 



ACLARIMENTS 
 
1- L’incompliment d’aquesta normativa provoca que el grup pugui quedar 

exempt de premi i d’aportació per la seva participació, així com de participar 
en la Rua 

 
2- L’organització podrà fer qualsevol canvi si així ho considera oportú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORMACIONS VÀRIES 
 

- La Rua començarà puntualment a les 21.30 hores a l’Avinguda de Tarragona. 
Les carrosses i comparses, a mesura que arribin, s’hauran d’anar ubicant en 
aquesta avinguda, entre les rotondes que van del carrer Eugeni d’Ors fins a la 
rotonda del carrer de Moja. 
 
- Les carrosses i comparses que arribin abans de les 19.00 hores, s’hauran 
d’esperar al carrer de la Múnia. 
 
- L’espai per ubicar les carrosses i comparses encarades ja per sortir 
s’obrirà a les 19 hores 
 
- La Rua finalitzarà a la Avinguda Barcelona cantonada amb el carrer Cid , a 
partir del semàfor, hi haurà una persona de l’organització que indicarà a les 
comparses i carrosses que es dispersin i/o que restin aparcades. 
 
- L’organització de la Rua disposarà a la sortida d’un punt de Trobada en el que 
les carrosses i comparses inscrites prèviament hauran de confirmar la seva 
presència i se’ls farà lliurament d’aigua, el núm. identificatiu i un sac de confetti. 
Aquest punt estarà col·locat just a la sortida al costat de la Premsa del Vi de 
l'Avinguda Tarragona. 
 
- Les comparses i carrosses participants hauran de situar-se en l’ordre 
d’arribada que no tindrà per que coincidir amb el núm.  d’inscripció. Tots ells es 
col·locaran seguint les instruccions de l’organització. 
 
- Les comparses hauran, en tot moment de seguir les indicacions que facin les 
persones de l’organització. 
 
- Les carrosses hauran de portar personal d’ordre i seguretat que col·locaran al 
costat de les carrosses per evitar que el públic s’acosti perillosament. 
 
- El pagament  a cada comparsa o carrossa participant es realitzarà la 
setmana del 13 al 17 de març, de 9 a 14 hores i de 16:30 a 20:30.  El lloc de 
pagament serà l’ Escorxador, C/Escorxador 19-21. Per poder rebre el taló 
de participació s’haurà presentar la persona que figura com a 
responsable en el full d’inscripció  amb el DNI  o  qualsevol persona amb 
la presentació d’una fotocopia d’aquest DNI i una autorització de la 
persona que consta com a responsable de la inscripció.  
 
-  El lliurament de premis es farà un cop finalitzada la Rua, en l’entarimat que hi 
haurà situat a la Rambla Sant Francesc o al lloc que l’Ajuntament destini. 
 



- El Jurat, triat per l’organització, estarà integrat per 12 persones alienes a 
l’organització i que estaran repartides al llarg del recorregut. No estaran 
identificats.  
 
- S’han de respectar les mesures que hi ha proposades en les bases per tal 
d’evitar desgràcies personals i de les mateixes carrosses.  
 
- En cas de pluja o amenaça prou clara, l’organització es reserva el dret a 
posposar la Rua.  
  
 

La reunió amb totes les entitats participants serà el proper dia  20  de febrer a 
les 20:00 hores a l'Escorxador 


