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Bases reguladores del Concurs de la Rua de Carnaval municipal vigent a partir 
del 2019. 
 
Primera.- Inscripcions  
 
- El període d’inscripció al concurs es pot fer des de la publicació d’aquestes bases 

al web municipal i fins el 25 de febrer de 2019 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OMAC) de Mont-roig del Camp, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. 
I a la seu electrònica www.mont-roig.cat/seu-electronica 

 
- Al moment de la inscripció s’haurà d’especificar la categoria dins de la qual es 

concursa.  
 
- Qui no s’inscrigui en el termini previst no podrà participar en el concurs.  
 
- Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’única interlocutora 

vàlida amb l’organització. Aquesta persona haurà de facilitar, en el moment de 
formalitzar la inscripció, el seu nom, un telèfon, una adreça de contacte, una 
adreça electrònica, nombre de participants i nom de la disfressa. També haurà de 
tenir cura que el seu grup mantingui un comportament adequat i compleixi les 
bases. 

 
- En el cas del Carnaval de Miami Platja, en arribar al carrer de Màlaga, es durà a 

terme el “Miamodromo”, on els participants de la rua podran fer una exhibició de 
ball davant de tothom. Aquesta exhibició no serà de caràcter obligatori, però sí que 
serà valorada pel jurat.  

 
- Els grups que participin al “Miamodromo”, hauran de presentar la música 

específica per fer la seva exhibició sota el pont de llums, l’hauran d’enviar al 
correu electrònic festes@mont-roig.cat abans del 25 de febrer i posar el mateix 
nom del grup amb què s’han inscrit. La durada de la música serà d’un màxim de 2 
minuts.  

 
Segona.- Concentració  
 
- El punt de trobada de la rua a Mont-roig serà a l’Avinguda de Catalunya. Els 

participants hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte 2 de març a les 
22 hores. 
 

- El punt de trobada de la rua a Miami serà a la Plaça de Tarragona. Els participants 
hauran de presentar-se al punt de trobada el dissabte 2 de març a les 18.30 
hores.  

 
- La no presentació al punt de trobada suposarà la no participació en el concurs de 

disfresses.  
 
Tercera.- Categories del concurs 
 
- Comparses: 4 participants o més.  

 
- Carrosses: 6 participants o més, amb vehicle motoritzat.  

http://www.mont-roig.cat/seu-electronica
mailto:festes@mont-roig.cat
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Quarta.- Dotació econòmica dels premis 
 
El concurs de la rua de Carnaval està dotat dels següents premis:  
 

- 1r Premi categoria carrossa 300,00 € (import net) 
- 2n Premi categoria carrossa 200,00 € (import net) 
- 3r Premi categoria carrossa 100,00 € (import net) 
- 1r Premi categoria comparsa 200,00 € (import net) 
- 2n Premi categoria comparsa 150,00 € (import net) 
- 3r Premi categoria comparsa 50,00 € (import net) 

 
L’entrega dels premis es durà a terme durant el ball que es realitzarà al pavelló 
municipal.  
 
Cinquena.- Criteris de valoració i puntuació 
 
Cada membre del jurat valorarà individualment els següents paràmetres dels 
guarniments:  
 
Sobre un total de 50 punts, pel que fa a la modalitat comparsa 

- 10 punts per la coreografia 
- 20 punts per la bellesa de la disfressa 
- 20 punts per l’originalitat 

 
Sobre un total de 50 punts, pel que fa a la modalitat carrossa 

- 10 punts per la bellesa de la disfressa 
- 10 punts per l’originalitat 
- 10 punts per la dificultat en l’elaboració/preparació 
- 20 punts pels acabats i detalls del vehicle 

 
Les valoracions individuals se sumaran per decidir el guanyador.  
 
Sisena.- Jurat 
 
- Miami: El jurat estarà format per tres persones, com a mínim i en tot cas en 

nombre imparell. Aquest no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que 
anirà valorant en conjunt tota la desfilada del dissabte dia 2. El veredicte del jurat 
es donarà a conèixer durant el transcurs del ball. Aquest veredicte és inapel·lable i 
el jurat té la facultat per resoldre qualsevol circumstància no descrita en aquestes 
bases.  

 
- Mont-roig: El jurat estarà format pels propis participants. La categoria carrosses 

serà l’encarregada de votar a la categoria comparses i a l’inrevés.   
 
Setena.- Normes 
 
- Els grups hauran de seguir les normes i instruccions de l’organització. Les 

coreografies (balls) s’han de fer avançant per no interrompre el bon funcionament 
de la rua.  

 
- Només us podeu inscriure a una sola categoria.   
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- L’organització facilitarà a cada grup un número de participant que caldrà posar en 

un lloc ben visible al llarg de tota la rua. 
 

- El jurat haurà de lliurar el seu vot a l’organització una vegada finalitzat el 
recorregut. 

 
- Una vegada finalitzat el recorregut al Carrer M. Aureli Escarré, els participants 

hauran de baixar de la carrossa i el tractor s’haurà de retirar de l’espai.  
 
- No es poden utilitzar focs artificials. 
 
- Es recomana als participants no abusar de les begudes alcohòliques. És obligatori 

vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les 
rues. 

 
- Si s’ha de suspendre alguna desfilada a causa del mal temps, l’organització ho 

decidirà tenint en compte la meteorologia.  
 
Vuitena.- Incompliment de les bases 
 
L’incompliment de qualsevol dels requisits esmentats en els apartats anteriors significa 
l’exclusió del dret de participació o bé, si s’escau, l’anul·lació per part de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp de la concessió del premi.  
 
Novena.- Publicació de les bases  
 
Les bases es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Desena.- Acceptació de les bases 
 
El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.  
 
 


