Entitat:
Interessat:
Adreça:

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Expedient:
Àrea:
Festes
Bases Participació Rua Carnaval 2022

Santa Cristina d’Aro
BASES INSCRIPCIÓ A LA RUA DEL CARNAVAL DE L’AMISTAT DEL DIA 3
D’ABRIL DE 2022
Les bases específiques reguladores dels premis objecte d’aquesta convocatòria es van publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, número 232 de 3 de desembre de 2021, número d’edicte 10184.
PREMIS
Els premis als que fa referència la present convocatòria seran atorgats a càrrec a l’aplicació pressupostària
63 3380 22609 corresponent del pressupost municipal de l’exercici 2022.
-

Participació a la rua: 6.000,00€ a repartir entre les colles inscrites, excepte les colles de l’Associació de
colles de Santa Cristina d’Aro, segons barems especificats a la convocatòria:
o Carrosses amb treball notable:
▪
Carrosses grans (De més de 7’5 metres): 150,00€
▪
Carrosses petites (De fins a 7’5 metres): 100,00€
o Premis per quantitat de participants
▪
De 30 a 70 persones:
50,00€
▪
Més de 70 persones:
80,00€

-

Millors carrosses i comparses: 3.000,00€ segons es detalla a atorgar segons veredicte del jurat
especialitzat:
Categoria
1er premi
2n premi
3er premi
Carrosses Grans (+7,5m)
800,00€
400,00€
250,00€
Carrossa Petita (Fins a 7,5m)
500,00€
300,00€
150,00€
Comparsa
300,00€
200,00€
100,00€

INSCRIPCIONS
El termini per a la inscripció de les colles serà del dia 4 de març a les 8.30h al 24 de març a les 13.30h.
Les colles interessades en participar a la rua de Carnaval de Santa Cristina d’Aro del diumenge 3 d’abril de
2022 han de formalitzar la seva inscripció mitjançant el formulari que estarà disponible a l’adreça web:
http://santacristina.cat/inscripciocarnavaldelamistat.html.
a. Documentació
S’haurà d’annexar al formulari d’inscripció la següent documentació:
-

-

Còpia del DNI de la persona responsable de la colla
Per a comparses
1. Imatge de la disfressa
Per a carrosses / plataformes d’animació:
1. Imatge de la carrossa en l’estat actual. La imatge que ens feu arribar servirà per determinar si
és una carrossa o plataforma d’animació
2. Rebut i pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i de Circulació vigents.
3. Còpia de la factura d’un mecànic oficial autoritzat conforme s’ha fet una revisió general a la
plataforma, revisat de frens fre de mà, pneumàtics i motor.
Vehicles de suport:
1. Certificat de l’ITV en vigor del vehicle

En el cas que no sigui tècnicament possible adjuntar aquesta documentació al formulari, les colles podran
fer arribar directament la documentació requerida per mail a jnadal@santacristina.cat)
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La organització serà qui decidirà en darrera instància a quina categoria correspon cada colla en funció de
la documentació presentada.
b. Criteris per a la concessió dels premis
1. Premis a la participació
a. La participació es limita a un total de 63 colles (Inclosos els carnestoltes de Santa Cristina d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro i S’Agaró)
b. Les colles locals i les colles carnestoltes de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro i S’Agaró no
tenen dret a percebre premis a la participació. La resta de colles poden optar a percebre un premi
a la participació.
c. El pressupost total destinat a premiar la participació a la rua és de 6.000€. Es premiaran les 15
carrosses grans, 10 carrosses petites i 5 comparses que tinguin major puntuació en base als
resultats obtinguts d’aplicar els BAREMS especificats a continuació:
BLOC 1: ANTIGUITAT (Segons els registres que consten a l’Ajuntament de Santa
Cristina d’Aro)
1.- Colles que han participat en els darrers 5 anys o més a la rua de Santa Cristina de
manera ininterrompuda:
2.- Colles que han participat en els darrers 5 anys o més a la rua de Santa Cristina,
però no de manera ininterrompuda:
3.- Colles que no han participat mai a la rua de Santa Cristina:
BLOC 2: NOMBRE DE PARTICIPANTS
1.- Colles amb més de 70 participants
2.- Colles entre 30 i 70 participants
3.- Colles de menys de 30 participants

45 punts
25 punts
10 punts

30 punts
20 punts
10 punts

Un cop aplicats aquests barems, es seguiran premiant les carrosses amb treball notable grans i petites
i posteriorment les comparses fins a l’exhauriment del pressupost destinat.
En cas d’empat a punts, la preferència serà per la colla que consti amb més anys de participació a
la Rua de Santa Cristina d’Aro.
El resultat de la valoració dels barems es publicaran el divendres 25 de març de 2022 al web
www.santacristina.cat.
2.

Premis a les millors carrosses i comparses
Totes les colles participants de les categories de carrossa i comparsa podran optar als següents
premis:
Categoria
1er premi
2n premi
3er premi
Carrossa Gran
800,00€
400,00€
250,00€
Carrossa Petita
500,00€
300,00€
150,00€
Comparsa
300,00€
200,00€
100,00€
Els premis els decidirà un jurat tècnic i tindrà en compte els següents conceptes puntuables:
i. Qualitat artística (Treball de la carrossa) – Només per a la categoria de carrosses
ii. Coreografia
iii. Disfressa
iv. Imatge general del conjunt
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NORMES DE PARTICIPACIÓ
CONCENTRACIÓ
1. La concentració de les carrosses i vehicles de suport participants es farà a la Plaça de
Catalunya.
2. L’hora de sortida serà a les 16h. Cal que les carrosses i comparses estiguin al seu lloc a les
15.15h.
ORDRE DE SORTIDA
3. Per a la sortida s’agruparan les colles segons la seva categoria:
a. Comparses
b. Carrosses
c. Plataformes d’animació
4. Dins d’aquests grups, s’agruparan les colles, sempre que sigui possible, segons la seva
població d’origen per tal de facilitar el posterior trasllat de les carrosses i vehicles a les seves
respectives poblacions.
5. L’organització es guarda el dret de modificar aquest ordre per a situacions puntuals.
6. L’ordre de sortida definitiu es farà públic el dijous 31 de març de 2022, i es podrà consultar a
la plana web municipal (www.santacristina.cat).
7. Totes les colles participants podran recollir el seu número d’identificació per a la desfilada, de
mans dels organitzadors el dia de la Rua a la plaça de Catalunya, abans de la sortida.
8. En el lloc de concentració hi haurà marcat l’espai corresponent a cada carrossa amb la seva
numeració.
9. El recorregut de la Rua serà de la Plaça de Catalunya fins a la zona esportiva municipal, pel
carrer Teulera.
NORMES DE PARTICIPACIÓ
10. COVID-19: L’edició d’enguany, atès l’actual context provocat pel COVID-19, s’organitzarà
seguint en tot moment els protocols, mesures i directrius que marquin les autoritats sanitàries
en quant a prevenció i seguretat. Aquestes s’informaran a les colles participants abans de la
celebració de la Rua.
11. Per participar a la rua és obligatori prèviament haver formalitzat la inscripció.
12. Queda totalment prohibit consumir i tenir a la vista o exhibir-se amb begudes alcohòliques
en el transcurs de la rua. El fet de no complir amb aquesta norma implicarà la desqualificació
automàtica de la colla afectada, la no obtenció del corresponent premi i la no participació en
la rua de l’any 2023.
13. Seguretat de les carrosses.
a. Per a participar a la rua de Carnaval de Santa Cristina d’Aro, cal obligatòriament que les
carrosses tinguin una assegurança de Responsabilitat Civil i una de Circulació vigents.
b. En el cas de plataformes, és obligatori presentar còpia de la factura d’un mecànic oficial
autoritzat conforme s’ha fet una revisió general a la plataforma, revisat de frens fre de mà,
pneumàtics i motor.
c. En el cas de vehicles de suport és obligatori presentar certificat de l’ITV en vigor .
d. Cal que cada carrossa porti un extintor i una farmaciola.
e. Mides màximes autoritzades (elements ornamentals inclosos):
AMPLADA
3.50 metres (inclosos elements decoratius laterals)
ALÇADA
4.50 metres
LLARGÀDA
12 metres (element fix)
f. En tot moment s’ha de mantenir el ritme de desfilada, per tal de no deixar excessiva
distància entre carrosses que pogués provocar la invasió del recorregut per part del públic
assistent, i s’ha de fer cas de les directrius que marquin el personal de la organització.
g. Vigilar la sobrecàrrega de les carrosses i sobretot extremar les precaucions en el cas que
hi vagin nens/nenes, per tal que no s’aboquin.
h. No portar adossats elements que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa
i puguin originar perill al públic assistent (màxim d’amplada fixat 3,5m. inclosos elements
decoratius).
i. Les rodes no poden restar tapades pels ornaments artístics.
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j.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Durant els trajectes d’arribada a la concentració i quan s’acabi la Rua de retorn, s’han de
seguir en tot moment les indicacions de la Policia Local, Protecció Civil i dels membres
de l’organització (aniran acreditats).
La organització facilitarà a cada colla un rètol identificador de la posició que ocuparà a la rua,
que s’haurà de portar durant la desfilada en un lloc que resulti el màxim visible.
Es prohibeix llençar caramels o qualsevol tipus d’objectes sòlids que podran ser retirats per
l’organització.
Cada col·lectiu participant (carrossa o comparsa), tindrà un portaveu responsable d’ordre
intern que serà titular de la inscripció. Caldrà que en el moment de formalitzar la inscripció es
donin les dades d’aquest responsable, per tal de què l’organització el pugui localitzar, tant
prèviament com posteriorment a la realització de la Rua, a efectes de possibles imprevistos.
El final de la desfilada serà al final del c/ Teulera, a la zona esportiva municipal, pel que és
molt important a partir d’aquest punt seguir les ordres dels organitzadors, Protecció Civil i
Policia Local pel que fa al moment i lloc d’aturada del vehicle i del moment d’apagar la música.
Si cal un aclariment o es té algun dubte, els participants es poden posar en contacte amb
l’Àrea de Festes de l’Ajuntament, al telèfon 972 83 70 10 (Ext. 2202).
La participació al Carnaval de Santa Cristina suposa l’acceptació d’aquestes bases. La
Organització resoldrà aquells temes no previstos, així com també tindrà el dret de decidir si
una carrossa ho és o no. La seva decisió serà inapel·lable. Al mateix temps, la Organització
es reserva el dret d’introduir aquells canvis o modificacions que calguin sempre que cregui
que han de portar una millora general.
És imprescindible fer tota la Rua fins a la zona esportiva municipal. Els responsables de
l’organització supervisaran el nombre de persones i dimensions de les carrosses per
determinar els premis que pertoquen a cada grup.

CONEIXEMENT DE LES MILLORS CARROSSES I COMPARSES
a. Els premis a les millors carrosses i comparses es faran públics el mateix dia de la rua al pavelló
municipal d’esports a partir de les 21.30h, durant el ball de fi de rua.
b. Caldrà que hi hagi un mínim de components de la colla premiada al ball per tal d’obtenir el premi.
Aquests han d’anar disfressats amb la disfressa amb la que s’ha desfilat.
c. Si la situació sanitària impedeix la realització del ball, el premi es farà públic mitjançant les
xarxes socials de l’Ajuntament.
d. El pagament dels premis es farà per transferència bancària al compte corrent de les colles
premiades que s’hagi informat al moment de fer la inscripció.
e. Els premis amb una quantia superior a 300€ tributen i estan subjectes a retenció

Plaça de Catalunya – 17246 Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà) – Telèfons: Centraleta 972 83 70 10 – Serveis tècnics i Urbanisme
972 83 60 86 – Secretaria i Alcaldia 972 83 60 88 – Serveis Econòmics 972 83 60 89

