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BASES DE PARTICIPACIÓ CONCURS D’AMBIENTACIÓ
CARRER COLLES LOCALS - CARNAVAL
PLATJA D’ARO 2018
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
Costa Brava
Catalunya

1. La inscripció es farà en bloc mitjançant la Federació de Colles de Carnaval de
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró a l’Oficina de Turisme i serà gratuïta. Data d’inscripció:
15/01/2018

2. Carrossa: s’entendrà com a tal, una plataforma guarnida, en cap dels casos es
considerarà carrossa un cotxe o autobús guarnit.

3. Les colles hauran de participar obligatòriament a la rua del dissabte dia 10 de

febrer així com a tots els actes programats des del dissabte dia 3 de febrer fins el
dimecres dia 14 de febrer, segons programa de Carnaval.

4. Caldrà que tots els participants siguin presents obligatòriament a la desfilada de

carrosses i comparses del dissabte dia 10 de febrer a Platja d’Aro i el diumenge dia
11 de febrer a la rua de Castell d’Aro.

5.

Per la rua del dia 10 de febrer un responsable del grup haurà de passar el
mateix dia dia de la rua a partir de les 8.30h. per l’Oficina Municipal de Turisme, per
recollir un cartell amb el número de participant.

6. Controls: Tant

dissabte dia 10 ( Rua de Platja d’Aro) com diumenge dia 11 de
febrer (Rua Castell d’Aro), hi haurà diferents membres de l’organització al llarg del
recorregut. Abans de començar la desfilada un responsable de l’organització, amb
la finalitat de confirmar les dades de cada grup, s’adreçarà al responsable de la
colla per tal mesurar les carrosses. Durant la desfilada a l’alçada del giratori de
l’Ajuntament un responsable de l’Oficina de Turisme s’adreçarà al cap de colla per
tal d’omplir una fitxa, la qual un cop signada, serà la que servirà per quantificar la
subvenció econòmica. És imprescindible omplir-la. L’import que es pagarà a cada
colla s’obtindrà calculant la mitja de participants a les dues rues.

7. La coreografia davant la tribuna és l’única que puntua. No pot superar en cap

cas els 2 minuts, es penalitzarà les colles que no compleixin aquesta norma. Les
coreografies al llarg del recorregut no puntuen, tot i que entenem que formen part
de l’espectacle, cal tenir present que per la bona marxa de la rua s’han d’evitar les
parades durant el recorregut. En el cas d’estar aturat i que la colla decideixi fer una
coreografia, aquesta es deixarà de fer tant bon punt es torni a reiniciar la marxa de
la rua.

8. Queda prohibit i a més a més serà penalitzat portar exposat a la carrossa els
premis guanyats i les qualificacions obtingudes en altres rues. Entenem que podria
interferir en la decisió del jurat.

9. Queda totalment prohibit tenir a la vista i exhibir-se amb ampolles de begudes
alcohòliques en el transcurs de la rua.
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10. En qualsevol moment la Policia Local pot fer controls de alcoholèmia si ho creu
oportú.

11. És obligatori portar com a mínim un extintor (amb la revisió en vigor) a cada

carrossa, vehicle i/o remolc. No es podran portar mes de 10 litres de combustible
de reserva.

12. Subvencions: Totes les colles que reuneixin els requisits que marquen les
bases tindran dret a una subvenció de 17,25 € per persona i de 605 € per carrossa
que ja inclou la subvenció de la desfilada de dissabte dia 10 de febrer.
Platja d’Aro
Castell d’Aro
S’Agaró
Costa Brava
Catalunya

13. Cada colla s’ha de fer responsable de la contractació d’una assegurança de
RC i de circulació. L’Ajuntament pagarà com a màxim 300 € per colla per aquesta
despesa.
14. Nombre mínim de participants per colla:
- Comparses: hauran de desfilar un mínim de 25 persones.
- Carrosses: haurà de desfilar obligatòriament la carrossa i un mínim de 25
persones.
15. Premis: coincidint amb la puntuació general obtinguda el dissabte dia 10 de
febrer, es donaran 5 premis locals a les 5 primeres colles locals classificades. No
es diferenciarà si són comparses o carrosses. Els premis seran els següents :
PREMIS COLLA LOCAL
1r. Premi
400 €
2n. Premi
250 €
3r. Premi
150 €
4t. Premi
120 €
5è. Premi
120 €

16. Cada colla rebrà una mètopa commemorativa del Carnaval amb el seu nom.
17.

Publicitat: Les carrosses podran portar publicitat a la part posterior de les
mateixes. Qualsevol altre lloc que no sigui aquest donarà lloc a la desqualificació
com participant a la rua, no podent optar a cap tipus de subvenció.

18. Els guanyadors d’aquest concurs es donaran a conèixer dissabte dia 10 de
febrer al Palau d’Esports i Congressos al voltant de la 1.30h. És imprescindible i
obligatori anar disfressat per a la recollida de premis.
19. La colla del Carnestoltes de Platja d’Aro tancarà la Rua, a partir d’aquell
moment no podrà sortir a desfilar cap més carrossa o comparsa.
20. És obligatori presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i
assegurança de circulació de la carrossa en el moment de formalitzar l’ inscripció.
21.

És obligatori també presentar certificat de l’ITV en vigor o en el cas de
plataformes còpia de la factura d’un mecànic oficial autoritzar conforme s’ha fet una
revisió general a la plataforma,i revisat frens i fre de mà.

22. La participació en la rua suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els
imprevistos seran resolts per la Comissió Organitzadora, el veredicte de la qual
serà inapel·lable. La mateixa Comissió es reserva el dret d’introduir els canvis
necessaris sempre que al seu judici ho cregui convenient.
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NOTA: Per qualsevol informació contacteu amb l’Oficina Municipal de Turisme,
telèfon 972 817 179

