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CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES 

BASES I NORMES 

PARTICIPANTS A LA RUA DEL CARNAVAL AGRAMUNT 2020 
 
1. La Rua del Carnaval d’Agramunt es farà el dissabte 22 de febrer de 2020 a partir de les 19h. 

 
2. El concurs està format per 3 categories: comparsa, carrossa i vehicle. Els grups que vulguin podran participar a totes 

les modalitats. 
 

3. Els grups participants formalitzaran una única inscripció com a grup, on s’indicarà les modalitats en les quals vol 
participar. 

4. Per poder participar com a comparsa el grup ha d’estar format per un mínim de 12 persones. 

5. Per poder participar com a comparsa i carrossa el grup ha d’estar format per un mínim de 24 persones. 

6. Es considerarà carrossa al conjunt de la plataforma decorada d’un mínim de 4 metres de llarg per 2 d’amplada, sense 
comptar la tracció. 

7. S’estableixen dues categories per als vehicles: vehicle amb tracció motora, s’entén que el vehicle es mou amb un 
motor, i vehicle amb tracció manual, s’entén que el vehicle es mou manualment. 

8. Els grups que utilitzin vehicle hauran de disposar de les assegurances legals adients. L’organització es reserva la 
facultat d’inspeccionar els vehicles per acreditar el compliment de la normativa vigent. 

9. És obligatori, per als grups que portin un generador i/o vehicle, dur un extintor. L’organització es reserva la facultat 
d’inspeccionar el vehicle. 

10. Les comparses i carrosses han de portar el número facilitat per la organització en un lloc visible. 

11. Les carrosses participants a la Rua del carnaval 2020 hauran a fer el canvi de sentit a la rotonda de la Crta. de 
Cervera per reincorporar-se a la rua a l’alçada de l’Avinguda Agustí Ros. Un cop hagin fet el canvi de sentit, 
s’incorporaran a la rua alterant l’ordre inicial. 

12. No hi ha un mínim d’edat per participar. No obstant, els grups formats per menors d’edat han de tenir una persona 
adulta com a responsable que exercirà de jurat i formalitzarà la inscripció. 

13. Queda prohibit portar qualsevol tipus de pirotècnia o foc, ni cap objecte que pugui fer mal. Si algun grup ho requereix 
per la seva disfressa que ho comuniqui a la Comissió del Carnaval que decidirà si ho pot fer o no. 

14. Si un grup vol posar una música específica a la zona del jurat, cal que aquesta no tingui una durada superior a 2 
minuts. Cal fer entrega de la música amb un usb o cd el dimecres 19 de febrer a la reunió de jurats.   

INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ 

15. Les inscripcions es podran fer a partir del dia 3 de febrer fins al 17 de febrer omplint el formulari online que trobareu 
al web del Carnaval d’Agramunt a l’apartat de concursos https://carnavalagramunt.wordpress.com/about/concurs-de-
carrosses-i-comparses o al web de l’Ajuntament d’Agramunt www.agramunt.cat.   

Per una bona organització no s’admetran inscripcions més tard de la data i hora assenyalada. 

16. La concentració de comparses i carrosses serà el dissabte 22 de febrer a les 18h a la plaça Fondandana. Les 
comparses i carrosses s’hauran de posar al lloc corresponent al seu número de dorsal. 

17. La sortida de la rua serà a les 19h. Hi haurà dos avisos amb petards: el primer quan falti 5 minuts per sortir, per 
començar-nos a col·locar, i el segon per indicar la sortida. El grup que no sigui al seu lloc haurà d’afegir-se al final de 
la rua. 

https://carnavalagramunt.wordpress.com/about/concurs-de-carrosses-i-comparses
https://carnavalagramunt.wordpress.com/about/concurs-de-carrosses-i-comparses
http://www.agramunt.cat/
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18. La sortida i arribada seran obligatòries a totes les carrosses i comparses, sinó serà motiu de desqualificació. 

 

PREMIS I JURAT 

19. El sistema de valoració dels diferents grups s’estableix amb una puntuació del 10 (més punts) a l’1 (menys punts) per 
a la categoria de comparsa i del 3 (més punts) a l’1 (menys punts) a les categories de carrossa i vehicle. Guanyaran 
els grups que obtinguin la puntuació més alta.  

20. El jurat estarà format per un representant de cada grup inscrit i el seu veredicte serà inapel·lable. Tots els jurats han 
de ser majors d’edat.  

21. La persona que faci de jurat i representi el grup no pot ser la mateixa que va fer de jurat l’any passat. Es consultaran 
les inscripcions de l’any passat per verificar que aquest punt es compleixi.  

22. El dimecres 19 de febrer a les 21h a la sala de plens de l’Ajuntament es farà la reunió amb tots els jurats on 
s’explicarà el sistema de puntuació.  

23. Durant la rua, tots els jurats es concentraran en un mateix punt, ubicat per l’organització, on es realitzaran les 
puntuacions. Aquesta informació es facilitarà el dia de la reunió de jurats. 

24. Tots els jurats han d’estar a les 18.45h al punt establert on es repartiran les carpetes i els formularis de puntuació. 

25. Els jurats estaran tots junts durant la rua de Carnaval al punt establert per la organització. 
 

26. Les puntuacions es recolliran quan es doni per finalitzada la rua. Els grups que no entreguin la carpeta quedaran 
automàticament exclosos del concurs. 

 
27. La presentació d’una butlleta invàlida o incorrecta serà motiu de desqualificació del grup i no optaran a cap premi, 

tampoc els 100€ de participació. 

28. Els premis seran els següents: 

COMPARSES: es premiaran les 3 millors comparses i les comparses que tinguin més puntuació fins al 10è lloc: 

1. PRIMER PREMI: 300€  

2. SEGON PREMI: 250€  

3. TERCER PREMI: 200€ 

**Del 4rt lloc al 10è més ben puntuat: 180€  

CARROSSES: es premiaran les 3 millors carrosses: 

1. PRIMER PREMI: 400€  

2. SEGON PREMI: 350€  

3. TERCER PREMI: 300€ 

VEHICLE  TRACCIÓ MOTORA:  UN ÚNIC PREMI de 150€ 
VEHICLE TRACCIÓ ANIMAL/HUMANA: UN ÚNIC PREMI de 150€ 

 Tots els grups rebran 100€ només per participar a la Rua del Carnaval d’Agramunt. 

29. El veredicte del jurat es farà públic la nit del dissabte 22 al diumenge 23 de febrer durant el ball de carnaval, a les 02h 
aproximadament. Només pujaran a l’escenari per recollir el premi les 10 primeres comparses més puntuades, les 3 
primeres carrosses i els dos millors vehicles.  

30. El premis es podran bescanviar a l’Ajuntament a partir del dilluns 02 de març. Els grups tindran tres mesos per 
bescanviar-los, fora d’aquest termini no es donarà cap premi. 

DISPOSICIONS FINALS 

31. La inscripció en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases i normes.  
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32. Els participants a la rua hauran de seguir en tot moment les indicacions de l’organització i cossos de seguretat.  

33. L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases comportarà la retirada dels premis als quals es pugui tenir dret.  

34. Els organitzadors es reserven el dret d’alterar les bases. Si això es produís, s’anunciarà oportunament. 

35. L’Ajuntament s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys que es puguin produir en vehicles i carrosses.  


