
  

Ajuntament de La Pobla de Montornès 

C/ Sant Antoni, 5, La Pobla de Montornès. 43761 Tarragona. Tel. 977648012. Fax: 977648165 

 
Assumpte: Carnaval 2023                                                                             
Procediment: Proposta al Ple 
 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DE CARNAVAL DE LA POBLA DE 
MONTORNÈS 2023 

 
FRANCESC LARIOS MERCADÉ, Alcalde-President de l’Ajuntament de La Pobla de 
Montornès, proposo al ple l’adopció del següent acord:  
 
Amb motiu de la celebració de la Festa de Carnaval 2023, proposada per la regidoria 
de Festes, es convoca els Concurs de les diferents colles participants de comparses i 
carrosses per el proper dia 11 de febrer de 2023 i s’estableixen les bases per a 
participar en la rua de Carnaval 2023 al municipi, següents: 
 
L’Ajuntament de La Pobla de Montornès realitza el Concurs i Rua de Carnaval 2023 
que tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2023 als carrers del municipi. 
 

  

BASES DE PARTICIPACIÓ CARNAVAL 2023 LA POBLA DE MONTORNÈS 

La Rua de Carnaval de La Pobla de Montornès es realitza l’11 de febrer i consisteix en 
la desfilada de carrosses i comparses d’acord amb el recorregut establert en les 
presents bases.  

 1.-Categories 

 
S’estableixen les següents categories o modalitats de participació: 
 
COMPARSA: Agrupació amb un mínim de 10 persones amb una disfressa igual o que 
faci referència a un mateix tema. Els vehicles auxiliars, en cas que es portin, hauran 
d’estar adequats a la temàtica de la disfressa i no hauran de superar el màxim de 3,90 
m de llargada per 2 d’amplada. 
 
CARROSSA: Agrupació amb un mínim de 15 persones amb una disfressa igual o que 
faci referència a un mateix tema. Es consideren carrosses les plataformes que tinguin 
un mínim de 4 metres de llargada per 2 metres d’amplada amb un màxim de 4,50 m 
d’alçada, 3,00 d’amplada i 8,50 de llargada útils. 
 
Es obligatori que les carrosses portin dos extintors que hagin passat la normativa 
vigent ( es comprovarà abans d’iniciar la rua per un responsable) 
 
Els conductors de les carrosses i els vigilants identificats amb armilles fluorescents 
(mínim de 2 per carrossa) no podran consumir alcohol en cap cas, ni abans, ni durant 
el recorregut.  
 
Únicament es pot participar dins d’una sola categoria (COMPARSA O CARROSSA). 
Els participants no han d’haver sigut guanyadors amb la mateixa disfressa en altres 
concursos en anys anteriors. 
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2.-Recorregut 
 
El recorregut de carrosses i comparses serà el següent: Sortida: Des del punt de 
trobada (carrer de l'Urgell), carrer de la Cerdanya, carretera T-210, Passeig de 
l'Estació, Vial escoles Els ametllers, passeig de l'Estació i avinguda Catalunya on 
s’aparcaran les carrosses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest recorregut es podrà canviar per l’organització. 
 
A l’arribada al Poliesportiu Municipal es farà les Coreografies de Comparses i 
Carrosses. El lliurament de premis es realitzarà al poliesportiu 30 minuts després del  
l’última coreografia. 
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3.- Inscripcions  
 

1. S’estableix un límit màxim de 7 carrosses inscrites i un màxim de 6 comparses 
inscrites.   
 

2. El període d’inscripcions serà del 23  al 27 de gener de 2023, ambdós inclosos 
 

3. Les inscripcions es poden realitzar presencialment a l’Ajuntament de La Pobla 
de Montornès i de forma telemàtica a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament. No s’acceptaran inscripcions rebudes via fax, correu postal, 
correu electrònic i/o telèfon.  
 

4. La documentació que cal presentar el dia de la inscripció és la següent:  
 

a. Nom de l’entitat o grup de la comparsa o carrossa 
b. DNI/NIE en vigor del representant de la comparsa o de la carrossa que 

esdevindrà la persona responsable de la carrossa o de la comparsa   
c. DNI i carnet de conduir en vigor de la persona que conduirà el tractor o 

cotxe durant la rua.  
d. Nombre de persones que integren la comparsa o la carrossa  
e. Telèfon de contacte i adreça de correu electrònic del responsable de la 

carrossa o comparsa 
 

5. El dia 10 de febrer es farà el lliurament dels números del concurs i del 
repartiment del confeti a les 19.00 hores al poliesportiu.  
 

6. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases i la resta de normes de 
general aplicació 
 

7. Les inscripcions que no estiguin totalment emplenades i amb tota la 
documentació sol·licitada no es considerarà vàlida.  
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El dia 11 de febrer del 2023 les carrosses hauran d’estar a les 17.00 hores al punt  de 
sortida, situat al carrer de l’Urgell (Accés pel carrer del Pallars). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A les 17.30 hores es convocarà a la resta de participants (comparses i individuals) 
 
A les 18.00 hores arrancarà la rua de Carnaval sortint del carrer de l’Urgell. 
 
La inscripció no comporta abonament de cap taxa. 
 
4.- Condicions generals 
 

1. El responsable de la carrossa o la comparsa tindrà les atribucions següents:  
 

- És l’encarregat de la seva carrossa o comparsa i ha de seguir les indicacions 
que determini l’organització.  
 

- Ha d’assistir a la rua i ha d’estar localitzable  
 

- És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i 
haurà de disposar de les autoritzacions paternes, maternes o dels legals 
representants dels menors per la participació dels menors a la rua. Així com 
també disposarà de les autoritzacions perquè els menors siguin fotografiats o 
filmats i perquè es publiquin les imatges o els vídeos d’acord amb La Llei sobre 
el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
L’Ajuntament de La Pobla de Montornès s’eximeix de qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar de la participació de menors a la Rua de Carnaval de La 
Pobla de Montornès 
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- Queda prohibit llançar qualsevol tipus de pirotècnia, foc, aigua ni cap altre 
objecte que pugui fer mal als espectadors o altres participants.  
 

- No es pot fer ostentació de begudes alcohòliques durant la rua i es preveu la 
possibilitat de realitzar controls d’alcoholèmia aleatoris abans de començar la 
rua, durant o una vegada finalitzada la mateixa.  

 
 

2. És obligatori que les carrosses i les comparses disposin d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents que 
cobreixi el volum de persones que forma el grup. L’import de les assegurances 
serà assumit pel grup participant. S’haurà de facilitar una còpia de 
l’assegurança amb les condicions així com el rebut de pagament a l’Ajuntament  
com a màxim tres dies abans del dia de la celebració de la rua de carnaval. No 
s’acceptaran ni estudis ni tampoc propostes i l’incompliment de l’obligació de 
disposar d’assegurances implicarà la no participació a la rua de Carnaval.  
 
Les quantitats mínimes a assegurar per la pòlissa de l’assegurança de 
responsabilitat civil d’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010 del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives són les següents:  

 
- Fins a 100 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 300.000€ i 

la cobertura per víctima 150.000€ 
- Fins a 150 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 400.000€ i 

la cobertura per víctima 150.000€ 
 

Les pòlisses de les carrosses o comparses hauran d’especificar que cobreixen 
la Rua de Carnaval de La Pobla de Montornès del dissabte 11 de febrer del 
2023 

 
A més de les pòlisses anteriors cal tenir assegurat el vehicle i el remolc, l’ITV i 
el permís de conducció del vehicle i del conductor, tots ells vigents, requisit 
sense el qual no es podrà participar. L’esmentada documentació s’haurà a 
lliurar a l’Ajuntament  com a màxim tres dies abans del dia de la celebració de 
la rua de carnaval 
 

3. L’Ajuntament de La Pobla de Montornès queda exempt de qualsevol 
responsabilitat en cas d’accident o danys materials i/o personals 

 
5.- Premis i subvencions 
 
La Rua de Carnaval de La Pobla de Montornès s’ha consolidat com una cita ineludible 
en el calendari festiu. Una festa de la qual gaudeixen tots els que participen activament 
formant part de carrosses i comparses així com totes les persones que es 
converteixen en espectadors d’aquesta gran festa.  
 

- Subvenció de Carrossa:  225 euros 
 

- Subvenció de Comparsa:  110 euros amb música 
40 euros sense música  
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A partir del 15 de febrer del 2023 fins el 31 de març del 2023 els responsables de les 
carrosses i de les comparses proveïts de qualsevol document d’acreditació de la 
identitat en vigor es podran dirigir a les dependències de l’Ajuntament de La Pobla de 
Montornès, carrer Sant Antoni nº5, de dilluns a divendres de 9h a 14h per recollir el 
xec bancari corresponent a la subvenció. 
 
L’Ajuntament nomenarà un jurat que estarà format per tres persones relacionades amb 
el món de la cultura i l’espectacle.  
 
Cal recordar que cada agrupació competirà dins de la categories o modalitats de 
participació en la qual estigui inscrita (carrossa o comparsa).  
 
Els criteris de valoració que emprarà el jurat seran els següents: 
 

La millor disfressa Originalitat 10 punts 

(S’afegirà un valor afegit  fix a la 
que sigui elaborada a mà) 

Complexitat i esforç en l’elaboració 30 punts 

Caracterització 10 punts 

Feta a mà 10 punts    

La millor comparsa Originalitat 10 punts 

(Només per la modalitat 
d’inscripció de comparsa) 

Complexitat i esforç en l’elaboració 30 punts 

Caracterització 10 punts 

Feta a mà 10 punts    

La millor carrossa Il·luminació i efectes 10 punts 

(Només per la modalitat 
d’inscripció de carrossa) 

Complexitat en l’elaboració 30 punts 

Adequació a la temàtica de la disfressa: 10 punts    

El millor ball Originalitat 10 punts 

Pel ball del poliesportiu, les colles 
facilitaran la música (format mp3  

mitjançant una memòria USB) 

amb una durada màxim de 4 
minuts. La cançó s’haurà de lliurar 
a l’ajuntament com molt tard dos 
dies abans del concurs. Estan 

permesos tots els estils musicals 

Utilització de l’espai, sincronització i 
adequació a la música 

30 punts 

Adequació a la temàtica de la disfressa 10 punts 

 
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.  
 
L’ incompliment de qualsevol d’aquestes bases comportarà la desqualificació i la 
impossibilitat d’accedir als premis a què es pugui tenir dret.  
 
Per optar als premis serà obligatori participar en tot el recorregut de la rua. 
 
Amb aquests antecedents es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
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Primer.- Aprovar les bases de participació de la rua de Carnaval 2023. 
 
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament les Bases de participació al Concurs de Carnaval que es celebrarà l’11 de 
febrer de 2023, durant el termini de 20 dies hàbils en els quals es podran formular 
al·legacions. En cas de la presentació d’al·legacions s’hauran de resoldre per l’òrgan 
competent i de no existir les mateixes, s’entendran aprovades definitivament. 
 
L’Alcalde  
 
La Pobla de Montornès. 
 
 


