
 

 
 
 

 

 

1r CONCURS DE DISFRESSES I RUA NOCTURNA 2020 - NIT 

 

Aquestes bases són d’obligat compliment per a les persones i comparses que vulguin participar 

al 1r Concurs de disfresses i Rua Nocturna del Carnestoltes 2020. 

 

1.DATA I LLOC 

Aquest concurs es desenvoluparà en el marc de la Festa de Carnestoltes 2020, que tindrà lloc a 

Artés el dissabte 7 de març, a les 23h, des del Passeig Diagonal fins al Complex Cultural Cal Sitges.  

2. CATEGORIES DEL CONCURS 

El concurs contempla les següents categories: 

• Categoria 1 de disfressa individual o parella (a partir de 15 anys complerts) 

• Categoria 2 de comparsa: grup de persones disfressades homogèniament o en relació 

(a partir de 15 anys complerts), amb vehicle o sense. 

3. PREMIS 

• Premi a la millor disfressa individual o parella 

• Premi a la comparsa més currada 

• Premi a la comparsa més hortera 

• Premi a la comparsa més original 

 

4. JURAT I VEREDICTE 

4.1. El Jurat que decidirà els premis estarà format per un mínim de tres persones. El jurat es 

situarà en un punt concret del recorregut de la rua i puntuarà els participants segons els criteris 

valoratius d’aquestes bases reguladores. Totes les votacions es realitzaran puntuant del 1 a 10, 

sense fraccions, i se signaran per part de cada membre.  

4.2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en l’acte de lliurament de premis que 

se celebrarà el divendres 13 de març a Casal de Joves El Kanal.  

 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ 

La valoració de les comparses es basarà en:  

• El conjunt del col·lectiu (fins a 10 punts) 

• La creativitat del vestuari (fins a 10 punts) 

• La creativitat del maquillatge (fins a 5 punts) 

• Suport d’elements com vehicles o carrosses (fins a 5 punts) 

 



 
 
 
 
6. INSCRIPCIONS A LES DIFERENTS CATEGORIES 

6.1. Les inscripcions seran del 13 de febrer al 1 de març a les 00h. Les inscripcions rebudes fora 

d’aquestes dates no seran acceptades i per tant no es podrà participar.  

6.2. Les inscripcions de participació dins de les categories expressades en els punts anteriors i 

d’acord amb els models normalitzats adjunts s’hauran de presentar, segons determina la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

• Telemàticament a través de la web participa.artes.cat. 

• Presencialment al Casal de Joves El Kanal al Passeig Diagonal, 0. De dilluns a divendres, 

de 17h a 20h.  

6.3. En el Concurs i Rua Nocturna del Carnestoltes 2020  es podrà participar a partir del 15 anys 

complerts. LES PERSONES QUE PARTICIPIN EN AQUEST CONCURS I RUA HAURAN DE PORTAR 

EL DNI ORIGINAL EL DIA DE LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA FESTA.  

6.3. Les persones que siguin menors de 18 anys (de 15, 16 i 17 anys) hauran de disposar de 

l’autorització escrita dels pares o tutors legals per a la seva participació; així com que siguin 

fotografiats o filmats i que es publiquin dites imatges on siguin clarament identificables els/les 

menors (segons el dret de la pròpia imatge regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret 

a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.). L’Ajuntament d’Artés s’eximeix 

de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors en el Carnestoltes 

d’Artés.  

Aquesta s’haurà de presentar presencialment: 

• Casal de Joves El Kanal, al Passeig Diagonal 0. De dilluns a divendres de 17h a 20h. 

• Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) al c/ Barquera, 41. De dilluns a divendres de 9h a 

13h. 

• Punts al Pati dels Instituts: els divendres a l’hora del pati. 

EL DIA DEL CONCURS I LA RUA NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS NI AUTORITZACIONS DE 

MENORS. ÉS MOLT IMPORTANT QUE EN CAS DE VOLER PARTICIPAR ES FACI LA INSCRIPCIÓ I 

AUTORITZACIÓ DE MENOR, SI S’ESCAU, PRÈVIA PER LA VIA PREVISTA.  

6.2. En el moment de la inscripció s’ha de fer constar el nom del col·lectiu i també el nom i 

cognoms i telèfon del representant. També s’ha d’especificar si es participa amb algun element 

mòbil, i ha de tenir tota la documentació pertinent (documentació i l’assegurança en vigor del 

vehicle). Finalment, la inscripció haurà d’anar acompanyada del full d’inscrits amb la seva data 

de naixement i correu electrònic.  

6.3. Només us podeu inscriure a una sola categoria.  

 

7. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS AL CONCURS I RUA NOCTURNA 

7.1. Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’única interlocutora vàlida amb 

l’organització. Aquesta persona ha d’assistir al Concurs i Rua Nocturna del Carnestoltes, on 

participa la seva comparsa; ha d’estar localitzable, en tot moment, per a l’organització i vetllarà 

que es segueixin les indicacions que determini l’Ajuntament d’Artés; i que els/les participants 



 
 
 
 
compleixin aquestes base. La no observança exonera a l’Ajuntament d’Artés de les 

responsabilitats que es puguin derivar i coneix que l’Ajuntament d’Artés els podrà deixar fora 

del Carnestoltes d’Artés si es constata qualsevol incompliment de les presents bases; així com 

podrà emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis ocasionats.  

7.2. La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i participants és exclusivament 

d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament d’Artés pot deixar fora del Carnestoltes, els 

elements de les carrosses, comparses o persones que, d’alguna manera, manifestin un contingut 

violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics, i pot sol·licitar-ne la retirada.  

7.3. Els participants han de vetllar pel bon funcionament de la Rua. És responsabilitat dels 

participants primera i única dels incidents i accidents derivats de la serva participació i, en aquest 

sentit, el responsable acreditat davant de l’Ajuntament en la sol·licitud o designació ha de vetllar 

en tot moment per la seguretat del públic i assistents. En tot cas, hauran de complir totes les 

fetes per la Policia Local i/o organització. La no observança d’aquestes normes i/o indicacions 

per part de qualsevol participant i d’altres que es puguin dictar en el seu moment per al bon 

desenvolupament de la rua podrà suposar l’obligació d’abandonar la rua i, en tot cas, la seva 

desqualificació.  

7.4. D’acord amb la legislació vigent, el consum de qualsevol beguda alcohòliques a menors 

esta totalment prohibit. Als demés es recomana no consumir begudes alcohòliques durant el 

transcurs de la rua.  

 

8. NORMES DE DESFILADA DE LA RUA NOCTURNA 

8.1. A partir de les 22h hi haurà concentració de comparses al carrer Diagonal entre carrer jardí 

i carrer Balmes. En arribar, tots els participants hauran d’anar al punt d’organització, situat 

davant del Casal de Joves El Kanal, on hauran de confirmar la seva presència i es farà una revisió 

pel compliment de les bases. En aquest espai s’identificarà a la persona responsable i als 

participants. Aquests assistiran a l’hora que se’ls hagi designat des de l’organització. La rua 

sortirà a les 23h, puntual.  

8.2. Identificació. L’organització facilitarà a cada persona una acreditació de participant que 

caldrà posar en un lloc ben visible al llarg de tota la rua i concurs.  

8.3. Vehicles. És permet la participació amb qualsevol tipus de vehicle: carrosses, cotxes (sempre 

que tinguin com a màxim 8 metres de llargada i que la documentació i l’assegurança estigui al 

corrent), etc. Recordar que els vehicles que arrosseguin un remolc hauran de reunir les 

condicions de seguretat amb el sistema d’enganxament homologat. L’organització es reserva el 

dret de poder demanar la documentació.  

8.4. L’ordre de desfilada el marcaran els organitzadors segons ordre d’entrada per registre i 

necessitats de l’organització. Tanmateix, l’organització es reserva la facultat de modificar sobre 

la marxa l’ordre de la desfilada per raons tècniques.  

8.5. Per afavorir la fluïdesa de la rua, la distància màxima entre comparsa i comparsa serà de 3 

metres.  



 
 
 
 
8.6. Per tal d’afavorir un bon ritme a la rua s’hauran de seguir les instruccions de l’organització. 

En el cas de coreografies (balls), aquestes s’hauran de fer en moviment; no podran ser 

coreografies aturades.  

8.7. No es poden utilitzar focs artificials.  

8.8. Es limita la potència dels equips de música entre 600 i 1.000 watts.  

8.9. A la cabina del vehicle tractor de la carrossa només hi pot haver el conductor. Queda prohibit 

que a la cabina hi vagi una altra persona. El conductor és el responsable directe de les persones 

que transporta. La seva atenció a la conducció és fonamental, perquè en depèn de la seguretat 

del públic més proper al pas del vehicle.   

8.10. Les persones encarregades de conduir qualsevol tipus de vehicle no poden haver consumit, 

ni consumir al transcurs de la rua, begudes alcohòliques i està totalment prohibit donar alcohol 

als menors d’edat.  

 

9. ALTRES NORMES 

9.1. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua i/o el concurs, en el cas de que 

no hi hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps i/o fer qualsevol canvi de 

la rua o d’aquestes bases, quan causes d’interès general així ho justifiquin.  

9.2. L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària 

per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar les horaris, l’ordre de 

sortida i el recorregut de la Rua i d’altres si les circumstàncies o causes de força major ho 

aconsellessin.  

9.3. Els participants autoritzen a l’Ajuntament d’Artés a què pels seus propis mitjans puguin 

fotografiar, enregistrar, filmar o retransmetre imatges amb la finalitat d’arxiu i documentació, 

sempre que no afectin al desenvolupament de la rua.  

9.4. Tota la informació amb els responsables de grup es farà per e-mail o telèfon (resultat del 

jurat o altres informacions) i també es penjaran oportunament a la web de l’Ajuntament d’Artés.  

9.5. ES FARÀ UNA REUNIÓ INFORMATIVA EL DIA 3 DE MARÇ A LES 19H DEL VESPRE AL KANAL, 

PER A TOTS ELS GRUPS PARTICIPANTS. L’ASSISTÈNCIA A AQUESTA REUNIÓ INFORMATIVA 

DELS RESPONSABLES, SERÀ OBLIGATÒRIA PER A PODER PARTICIPAR.  

9. Per a qualsevol aclariment o suggeriment us podeu dirigir a elkanalartes@gmail.com . 

9. Tots els participants declararan conèixer les presents bases i la resta de normes que els hi 

afecta i la participació al concurs i a la rua comporta l’acceptació plena d’aquestes bases, sense 

cap mena de reserva.  Incomplir aquestes bases o realitzar actes incívics pot donar lloc a la 

desqualificació al concurs i no poder participar a la rua.  
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