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ANUNCI 

 

El ple d’aquest ajuntament en sessió extraordinària del dia 29 de novembre de 2017 va 

aprovar les Bases de la rua de Carnaval del IV Concurs de Disfresses del 2018. 

L’anunci es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 1 de desembre de 

2017 i havent transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin formulat 

al·legacions, suggeriments o reclamacions, les bases han quedat definitivament aprovades. 

D’acord amb el previst a l’art. 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es publica el text íntegre de les bases. 

 

BASES RUA DE CARNAVAL 

IV CONCURS DE DISFRESSES 2018 

Ajuntament de Vilallonga del Camp – Comissió de Festes 

El municipi de Vilallonga del Camp celebra el Carnaval el 10 de febrer de 2018. 

Aquests ajuts tenen per finalitat fomentar la participació de comparses i carrosses en el 

Carnaval de Vilallonga del Camp pel 2018. 

1. Crèdits Pressupostaris 

La despesa del capítol IV del pressupost de 2018 de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp 

destinada a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases correspon a 

l’aplicació pressupostària 2017/1/22609338. 

2. Definició 

COMPARSA.- Tindran la consideració de comparsa, tots els grups formats com a mínim per 10 

persones amb disfresses iguals o que facin referència a un mateix tema. S’haurà de portar un 

número visible que atorgarem el dia de la reunió amb els representants de cada colla, que 

servirà als espectadors a l’hora d’efectuar el vot.  

CARROSSA.-  Tindran la consideració de carrossa, els muntatges o plataformes que 

acompanyin a grups formats com a mínim per 10 persones amb disfresses iguals o que facin 

referència a un mateix tema. S’haurà de portar un número visible que atorgarem el dia de la 

reunió amb els representants de cada colla, que servirà als espectadors a l’hora d’efectuar el 

vot. 

Cada carrossa i comparsa, destinarà dues persones per a que s’encarreguin de garantir la 

seguretat de tots els participants. 

Els menors de 10 anys durant la Rua hauran d’anar agafats de la mà d’un adult.  
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S’ha de respectar la distància mínima de 2 metres de les rodes del tractor.   

A les colles formades per menors de 18 anys, hi haurà d’haver un adult que se’n responsabilitzi. 

3. Inscripció, documentació i termini de presentació de les sol·licituds 

Qui vulgui participar a la rua, amb una comparsa o una carrossa, haurà de realitzar una 

inscripció prèvia a les oficines municipals del dia 22 de gener de al 31 de gener de 2018. A 

nivell individual, parella, grups de 3 a 9 persones... no cal fer la inscripció.  

La inscripció s’efectuarà mitjançant una fitxa on constaran el nom del representant, la 

categoria en què es participa i el nombre de components de la comparsa o de la carrossa. 

El lliurament de la fitxa d’inscripció a la rua o desfilada d’una comparsa o d’una carrossa per 

part del representant de la mateixa significa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per 

part de tots els components del grup. 

Cal omplir la fitxa que es pot obtenir de la pàgina web municipal. 

El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà des de 

l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria. 

El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 

mitjançant anunci al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal 

www.vilallongadelcamp.cat 

A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de subvencions 

en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.vilallongadelcamp.cat  

4. Ajuts 

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp col·laborarà amb les comparses i carrosses que 

s’inscriguin degudament i participin a la rua amb les aportacions econòmiques següents: 

- Comparsa sense carrossa: 100 euros. 

- Comparsa amb carrossa: 150 euros. 

 

5. Premis 

Només els participants a la rua participaran en el concurs de disfresses, en funció de les 

següents categories i premis: 

- Premi a la millor disfressa individual (adult) ______25  euros. 

- Premi a la millor disfressa en parella (adult)_____  50 euros. 

- Premi al millor grup de 3 a 9 persones__________  75 euros. 

- Premi a la millor comparsa ____________________100 euros. 

- Premi a la millor carrossa ______________________150 euros. 

http://www.vilallongadelcamp.cat/
http://www.vilallongadelcamp.cat/
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Premis a càrrec de l’Ajuntament i/o empresa/particular. 

 

6. Jurat 

El Jurat qualificador del concurs de les disfresses serà per votació popular entre els 

espectadors de la rua, mitjançant una butlleta de votació que es repartirà durant aquesta. 

Només es podrà votar a una sola vegada seguint les instruccions de la butlleta.  

La butlleta es podrà dipositar a l’urna que trobareu a un punt situat a la Rambla i al Centre 

Recreatiu.  

A més, cada cap de colla participant a la rua, votarà a una comparsa i a una carrossa. El valor 

d’aquesta votació serà de 10 punts.  

La Comissió de Festes serà l’encarregada de recomptar els vots. 

El jurat es reserva el dret a qualsevol canvi. 

S’estableixen com a criteris de valoració per al jurat qualificador del concurs de disfresses els 

següents: 

- Disseny i vistositat artística 

- Elegància 

- Maquillatge i màscares 

- Originalitat 

 

7. Consideracions generals 

Els premis es lliuraran a la nit, durant el ball. Aproximadament a les 24h.  

Hi haurà una reunió amb tots els representants de colla, a la Sala d’Actes del Centre Recreatiu 

de Vilallonga del Camp.  

L’organització es reserva el dret a declarar deserta alguna categoria del concurs, així com a 

resoldre qualsevol imprevist. 

Per obtenir la subvenció i poder optar a ser premiat hi ha d’haver un mínim d’empadronats a la 

colla. Si no es compleix es podrà participar, però sense obtenir subvenció ni premi, és a dir 

desfilaran en categoria de lluïment.  

- Colla de 10 a 15 participants, mínim de 6 persones empadronades.  

- Colla de 16 a 30 participants, mínim de 10 persones empadronades. 

- Si la colla és de 30 a 40 participants, mínim de 16 persones empadronades. 

- Consultar altre nombre de participants. 

- Quan vingueu a apuntar-vos heu de dir noms i cognoms dels participants.  
 

Vilallonga del Camp, 8 de gener de 2018 
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L’alcalde, Carmel Gil Lara 

 

 

INSCRIPCIÓ RUA DE CARNAVAL 2018 

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP 

Comparsa                          Carrossa 

Nom del grup/colla 

Nom del cap de colla                        telèfon de contacte 

 

Jo......................................................................inscric a la Rua de Carnaval 2018 de 

Vilallonga del Camp la colla.................................................... acceptant en nom 

de tots el participants les bases de participació.  

 

Signatura 

 

 

 

 

a......... de....................................... de 2018, Vilallonga del Camp. 

 

 

 

- La Reunió amb els Representants de la Colla serà el dia 30 de gener, a 

les 19 h, a la Sala d’Actes del Centre Recreatiu. 

 

- Període per apuntar-se al Sopar de Carnaval del 31 de gener al 6 de 

febrer o fins exhaurir els tiquets. Període exclusiu per a Comparses i 

Carrosses del 22 al 30 de gener. A les oficines de l’Ajuntament.  Places 

limitades. 
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LLISTA PARTICIPANTS A LA RUA 

 NOM I COGNOMS POBLACIÓ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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23   

 

 

 NOM I COGNOMS POBLACIÓ 

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   
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46   

 

 


