Bases per a la participació en la rua i en el concurs de
comparses i carrosses del Carnaval 2020
CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIÓ
1. Podran participar en aquest cercavila i en aquest concurs les persones o entitats que prèviament s’hagin
inscrits a l’ajuntament de Mollet del Vallès
 Seu electrònica: Tràmits/ cultura, esport i lleure/ Inscripció a la rua i en el concurs de comparses i
carrosses del carnaval. *


Directament a la oficina d’atenció ciutadana, en horari de dilluns a dijous de 8h a 18h i divendres de
8h a 15h
El període d’inscripció serà del dilluns 20 de gener al dijous 20 de febrer inclòs. Les inscripcions
rebudes fora d’aquestes dates no seran acceptades i per tant comparsa i carrossa no podran participar.
*Segons art.14 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones
jurídiques i entitats estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol
tràmit...

2.

3.

4.

5.

6.

Les carrosses que participin a la rua no podran superar les dimensions següents: 10 m de llarg, 4 m d’alçada i
2,50 m d’amplada i hauran de disposar d’extintors.
a) Està prohibida la utilització de qualsevol tipus d’element pirotècnic, així com objectes amb flama, torxes,
etc., i les carrosses hauran de disposar almenys d’un extintor amb la revisió corresponent passada i ser
adequat al tipus de foc previsible. Els extintors estaran ubicats en llocs de fàcil accés, per poder apagar
qualsevol conat d’incendi.
b) S’eviti que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes o d’accidents. Si
no van assegudes durant el recorregut cal garantir que tinguin una tanca o element de protecció de
suficient alçada per evitar la caiguda.
c) Les carrosses han de disposar de les instal·lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que
disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista. S'haurà de tenir cura que les connexions
estiguin correctament protegides, serà adequada i segura, i s’evitarà sobrecarregar-les.
Les carrosses i altres vehicles que participin a la rua hauran de tenir l’assegurança obligatòria i la ITV
regularitzada així com una assegurança de danys a tercers en la qual es faci constar que l’esmentada carrossa o
vehicle està autoritzat per participar a la rua que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2020.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret d’admetre o de rebutjar les carrosses o vehicles que, segons
els membres de l’organització, no reuneixin les característiques oportunes per mantenir el nivell de seguretat de
la rua.
S’entendrà per COMPARSA un col·lectiu de persones no inferior a deu (10), que realitza la interpretació d’un
espectacle de carnaval coreogràfic i musical, i que portin una indumentària, disfressa i/o maquillatge homogènia i
harmònica.
Les entitats legalment constituïdes només podran inscriure un grup, amb independència del nombre de persones
que el formin.

DESENVOLUPAMENT DE LA RUA I DEL CONCURS
7.
8.
9.

La concentració de les comparses i de les carrosses es farà a l’altura de Can Flequer a l’av. Antoni Gaudí (barri
de Can Pantiquet ).
Les comparses i carrosses participants hauran d’estar de les 15.45h a 16.45h en el lloc de concentració, per
iniciar la rua a les 17h . La falta de puntualitat serà causa per a la desqualificació immediata.
En arribar al punt de concentració cada comparsa o carrossa rebrà un número, facilitat per l’organització, que
haurà de posar-se en un lloc visible perquè puguin ser fàcilment identificades pel Jurat.
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10. L’ordre de sortida de les comparses o carrosses coincidirà amb l’ordre d’arribada al lloc de concentració.
L’organització es reserva el dret de modificar aquest ordre i de redistribuir les comparses o carrosses que
consideri necessàries per tal de garantir el bon decurs de la rua.
11. Cada carrossa haurà de portar el seu propi equip de seguretat visiblement identificat (armilles reflectants), que es
distribuirà a ambdós costats del vehicle, per controlar qualsevol incidència que es pugui produir i garantint que
ningú interfereixi la circulació de la carrossa.
12. De la mateixa manera, cada carrossa haurà de tenir la seva persona responsable que portarà el control de la
comparsa a la rua i farà de coordinador entre l’organització i la comparsa durant la rua. Aquest responsable
haurà d’anar identificat amb un braçalet de color viu, d’uns 10 cm d’amplada.
13. Les entitats, grups o persones participants a la rua, seran responsables de qualsevol incident que pugui
ocasionar amb el llançament d’objectes
14. L’Ajuntament de Mollet del Vallès retirarà de la rua aquelles persones responsables de la conducció de
carrosses que consumeixin alcohol abans o durant el recorregut, sense prejudici de les sancions que es
poguessin derivar del seu comportament, tramitades davant de les autoritats competents. Les persones
conductores compliran la normativa prevista en el Reglament General de Conductors i normativa concordant,
tenint que prestar especial atenció en tot moment a la conducció i indicacions del personal de l’Ajuntament i
persones del seu propi equip de seguretat (no podent consumir begudes alcohòliques abans o durant la Rua, ni
llançar caramels, saludar a coneguts, ni fer ús del telèfon mòbil...)
15. En cas d'utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els requisits obligats per la normativa vigent
de seguretat en aquesta matèria. Aquests han d'estar ben fixats a la carrossa per evitar que es desplacin i
puguin produir alguna connexió perillosa. És important que, abans de sortir a realitzar la rua, es comprovi la
quantitat disponible de combustible pel generador i pel vehicle de la carrossa.
Està totalment prohibit carregar 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.
És obligatori per als grups i comparses que portin generadors, dur un extintor addicional per tal de prevenir
riscos potencials.
16. Cada comparsa amb vehicle, haurà de tenir al menys una persona que haurà de saber com funciona el
generador, i que també sàpiga de l'ús dels extintors.
17. Si la comparsa o carrossa porta equip de música, formació musical o qualsevol altre element acústic, ho haurà
de fer constar en el moment de la inscripció a l’apartat d’observacions, tot indicant els watts de potència que
s’utilitzaran. Si l’equip de música s’atura durant el recorregut de la rua, la comparsa i la carrossa haurà de
continuar la seva marxa per tal de no perjudicar el ritme i funcionament de la rua.
18. Si a la comparsa o carrossa hi participen menors d’edat s’haurà de disposar de l’autorització escrita dels pares o
tutors legals, així com d’una assegurança d’accidents per aquest menors
19. El recorregut de la rua de l’any 2019 serà: av. d’Antoni Gaudí, av. de Jaume I, av. Burgos fins cantonada c.
Alsina , lloc en el qual les carrosses i comparses es dispersaran per estacionar en la av. Llibertat entre la B-500 i
el carrer Martí L’Humà.
20. Quedaran fora de concurs els participants que no realitzin el recorregut complet.

JURAT I CRITERIS DE PUNTUACIÓ
21. Els membres del jurat seran designats per l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Estarà format per un mínim de
quatre (4) i un màxim de vuit (8) persones relacionades amb els àmbits del disseny, les arts plàstiques i
escèniques, dansa i cultura en general, dels mitjans de comunicació o representants de les empreses
patrocinadores. La presidència recaurà en la persona que ostenti la responsabilitat de la regidoria de Cultura.
22. Els membres de l’organització seran responsables d’instruir els jurat respecte del contingut de les bases del
concurs per tal de garantir una correcta interpretació i aplicació.
23. Els membres del jurat atorgaran les diferents puntuacions que tindran en consideració els aspectes següents:
– Vistositat i originalitat del disseny del vestuari (d’1 a 10 punts)
– Coreografia i acompanyament musical (d’1 a 10 punts)
– Participació (1 punt per cada 5 persones participants amb un màxim de 10 punts)
– Cada un d’aquests aspectes es puntuarà i el còmput total de la comparsa serà el resultat de la suma de tots
els aspectes valorats.
24. En cas d’empat es realitzarà, per part del jurat, una nova votació fins a aconseguir concedir els premis estipulats
a l’apartat següent. Tot i així, el jurat podrà declarar deserts els premis que consideri convenient si la baixa
qualitat dels dissenys presentats així ho requereixen.
25. El jurat resoldrà qualsevol tema no previst en aquestes bases.
26. El jurat estarà situat al llarg de tot el recorregut de la rua.
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PREMIS
27. Els premis establerts són els següents:
PREMI AJUNTAMENT
A LA MILLOR COMPARSA LOCAL ..............

800 €

PREMI AJUNTAMENT
A LA SEGONA MILLOR COMPARSA LOCAL.........

400 €

PREMI JFG Car Audio
A LA TERCERA MILLOR COMPARSA LOCAL.........

200 €

PREMI So i Llum JC
A LA MILLOR COMPARSA DE FORA DE MOLLET......

800 €

PREMI Q-am Produccions
A LA MILLOR SEGONA COMPARSA DE FORA DE MOLLET

400€

PREMI MOBLES CHACÓN
A LA MILLOR COMPARSA INFANTIL ..........
250 €
Adreçada específicament per a grups infantils i juvenils promoguts per esplais i AMPAS escolars de la ciutat
–

28.
29.

30.
31.

Es concedirà un premi de 100 € a les entitats molletanes participants a la rua, que estiguin inscrites al registre
municipal d’entitats i a la rua, que no hagin estat premiades a cap de les categories anteriors, per tal de
reconèixer el seu esforç en la revitalització d’aquesta festa. La concessió d’aquest premi estarà sempre
supeditada a que el jurat decideixi que la comparsa compleix els requeriments mínims valorats segons els
criteris que s’indiquen a l’apartat 23 de les bases. En tot cas la puntuació mínima per tal de rebre aquest premi
serà de 12 punts.
L’import dels premis el rebrà el titular que presenta la inscripció.
Els premis seran per comparsa o carrossa, independentment d’estar formada per més d’una entitat. Per tant, si
més d’una entitat configuren una mateixa comparsa o carrossa, només rebran un premi, que serà ingressat al
titular de la inscripció.
El fet de rebre algun dels premis previstos, exclou a la comparsa premiada de rebre qualsevol altre.
L’incompliment de qualsevol dels apartats d’aquestes bases comporta la pèrdua dels premis que li poguessin
correspondre.

OBSERVACIONS GENERALS
32. El fet de participar en la rua i en el concurs comporta l’acceptació de tots els apartats de les presents bases.
33. L’Ajuntament de Mollet del Vallès es reserva el dret de modificar, si fos necessari, el desenvolupament, lloc,
data i hora de la rua de carnaval, previ avis d’aquesta alteració, amb el temps suficient per tal d’evitar perjudicis
als interessats.
34. En cas que les inclemències meteorològiques facin preveure la suspensió de la rua i volguéssiu confirmar
aquesta circumstància, podreu adreçar-vos als Serveis de Cultura, tel 606 398 808 i 691 260 305.
35. L’Ajuntament de Mollet del Vallès podrà fer fotografies i utilitzar imatges de les comparses en les publicacions
que es puguin fer en referència a l’activitat del Carnaval

DOCUMENTACIÓ que cal presentar


Instància d'inscripció degudament omplerta i signada.
Còpia de l'assegurança del vehicle de motor i remolc si s’escau.
 Còpia del permís de circulació dels vehicles i remolc si s’escau.
 Còpia del permís de conduir del conductor del vehicle.
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