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BASES DE PARTICIPACIÓ DESFILADA GRAN RUA DE CARNAVAL 

 

Del 24 al 26 de Febrer de 2023 

01.- Les inscripcions son gratuïtes i es faran per mail a: cit@citolot.cat o presencials a l’oficina del CIT, 

amb domicili Passeig d’en Blay 58 baixos, data límit 11 de febrer. 

02.- La inscripció inclou un reconeixement de que s’accepten i sotmeten totalment a les presents Bases 

de Participació. 

03.- En el moment de tramitar la inscripció s’haurà de facilitar les dades (nom i telèfon de contacte) d’un 

responsable de cada carrossa o comparsa. 

04.- És obligatori adjuntar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil i assegurança de circulació de la 

carrossa, remolc i/o vehicle en el moment de formalitzar la inscripció. 

En el moment de la inscripció les carrosses i comparses hauran de presentar la següent documentació: 
• En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor. 

• En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la factura d’un mecànic oficial autoritzat i 
inscrit en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el següent:  

o Revisió de frens 

o Revisió del fre de mà 

o Revisió dels pneumàtics 

o Revisió motor 

• Assegurança de responsabilitat civil obligatòria (segons el que disposa el Reial Decret 1207/2008, de 12 De 
desembre, pel que s’aprova  la Llei de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles de 

motor.  

Aquests requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a les rues. 

 
05.- Al llarg de tot l’itinerari (des de l’alçada de l’Estació a  l’Avinguda Santa Coloma fins a la Plaça Clarà) 

de la Gran Rua hi haurà diversos responsables de l’organització fàcilment identificables. Aquest és l’únic 

personal qualificat, tret d’un estat d’emergència, per accelerar o frenar la velocitat dels participants de la 

rua. 

06.-  En el punt de concentració (Antics Terrenys de l’Estació), l’organització es reserva el dret de 

suspendre la desfilada d’aquella carrossa o comparsa que incorpori animals que presentin un perill per la 

integritat física del públic o dels participants. En aquest punt, es realitzarà un control d’alcoholèmia al 

responsable de dur els vehicles (remolc, cotxe i/o carrossa) per tal d’assegurar la conducció de la mateixa 

i no posar en perill la integritat física del públic o dels participants. 

07.- És obligatori portar com a mínim un extintor d’escuma (amb la revisió en rigor) a cada carrossa vehicle 

i/o remolc. No es podran portar més de 10 litres de combustible de reserva. 

08.- Queda prohibit i serà penalitzat portar exposat a la carrossa els premis guanyats i les qualificacions 

obtingudes en altres carnavals. Entenem que podria interferir en la decisió del jurat. 

09.- En el transcurs de la Gran Rua, NO estarà permès consumir, tenir a la vista i/o desfilar amb begudes 

alcohòliques sigui quin sigui el seu envàs. Així mateix, les colles que desfilin amb símptomes 

d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies estupefaents quedaran automàticament desqualificades 

de premis. 

10.- En qualsevol moment de la desfilada la Policia Local pot fer controls d’alcoholèmia si ho creu oportú. 
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11.- Queda totalment prohibit portar pirotècnia i/o espuma. Qualsevol altre cosa especial s’haurà de 

demanar permís exprés a l’organització mitjançant instància prèvia a la inscripció a la Gran Rua de 

Carnaval. 

12- Les colles participants només es podran  inscriure’s a efectes del concurs, per una de les dues 

modalitats (CARROSSA ó COMPARSA) , tot i que el jurat, en el moment de la valoració, tindrà en 

compte el conjunt del grup participant : 

• Carrossa: Conjunt de plataforma decorada més una comparsa mínima de 10 persones. 

• Carrossa d’Animació: Conjunt de plataforma decorada amb el grup de persones enfilades a dalt 

de la carrossa. 

• Comparsa: Grup mínim de persones, acompanyades d’un vehicle per dur la música, llum,... 

13.- S’entén per carrossa una plataforma guarnida, en cap cas un cotxe o autobús guarnit. 

 Les mides hauran d’ésser: 

• Mides màximes de seguretat de les carrosses: 4.0 metres d’amplada (inclosos 

elements decoratius laterals) i 4.5 metres d’alçada. No hi ha límit de llargada. 

14.- S’entén com a comparsa un grup composat per un mínim de 20 persones. 

15.- Es recomana que cada comparsa o carrossa porti música pròpia. Cal tenir en compte que la potència 

sigui suficient perquè es pugui sentir clarament. Serà obligatori que l’equip de so de la carrossa i comparsa 

estigui situat al darrere i que difongui el so cap endavant. En cas que l’equip de so estigui situat a la part 

del davant, se li podrà demanar als responsables de la colla que baixin el volum per evitar molèsties a les 

altres colles participants o bé situar-los en l’última posició. 

16.- Cada colla haurà de disposar d’un membre alliberat i identificable per controlar la desfilada durant la 

rua, que actuarà d’enllaç amb la organització. 

17.- No s’acceptarà cap colla que desfili amb una disfressa ja utilitzada en anys anteriors en qualsevol altre 

RUA. 

18.- Qualsevol colla que alteri l’ordre natural de la RUA (comportament, falta de respecte vers el públic, 

jurat, organització,...) serà penalitzat amb la desqualificació. Perdrà els drets de participació adquirits i no 

podrà participar en l’edició de l’any següent. 

19.- Publicitat: La publicitat de les empreses col·laboradores només podrà ser exposada a la part posterior 

de la carrossa, vehicle o remolc. Portar publicitat al lateral, frontal o el seu repartiment en mà, serà raó de 

desqualificació com a participant a la rua, no podent optar a cap tipus de premi. S’aplicarà el mateix criteri 

pel que fa a les comparses. 

20.- El jurat serà a la tribuna instal·lada al final de la RUA. Els inscrits tindran cura d’exhibir clarament el 

número que els hauran lliurat per poder ser puntuats. El jurat qualificador puntuarà d’acord a uns criteris 

bàsics amb els següents apartats: 

 CARROSSES                                         COMPARSES 

 Originalitat    Originalitat 

 Construcció i Acabats   Disfressa 

 Escenografia    Coreografia 

21.- Durant el sopar de Carnaval del mateix dissabte es farà públic el veredicte del Jurat i tindrà lloc el 

lliurament dels premis. El delegat de cada grup, podrà sol·licitar el resultat de les valoracions definitives. 

mailto:cit@citolot.cat
http://www.citolot.cat/


     

CENTRE D ’INICIATIVES TURÍSTIQUES D ’OLOT 

Passeig d’en Blay, 58. - Apartat de Correus, 167 - 17800  OLOT - Tel. 972 27 02 42   ·   cit@citolot.cat   ·   www.citolot.cat 

22.- La Colla que duen els REIS DE CARNAVAL VIGENTS d’Olot (Els TITOTS) tancarà la Rua. A partir 

d’aquell moment no podrà sortir a desfilar cap més carrossa o comparsa. 

23.- Amb la finalitat d’un repartiment més equitatiu dels premis, cap dels inscrits podrà optar a més d’un 

premi. Els premis seran els següents: 

PREMIS

CARROSSES COMPARSES
PRIMER 1,000.00 € 500.00 €

SEGON 800.00 € 300.00 €

TERCER 600.00 € 250.00 €

QUART 500.00 € 200.00 €

CINQUÈ 200.00 € 100.00 €  

24.- En cas d’empat en les votacions d’alguna de les categories; la Carrossa o Comparsa amb el número 

de punts mes alts, serà la guanyadora. És a dir, si dins les categories a puntuar hi ha una que te més 10 

que la segona empatada, la que obtingui mes 10 serà la guanyadora. 

25.- Els premis es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els premis tributen a 

Hisenda, per tant us recomanem que el número de compte sigui el de l’Associació/Colla amb el seu CIF 

corresponent. 

26.- La participació a la Gran Rua de Carnaval d’Olot suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els 

imprevistos seran resolts per la Comissió Organitzadora, el veredicte de la qual serà inapel·lable. La 

mateixa es reserva el dret d’introduir els canvis necessaris sempre que el seu judici ho cregui convenient. 

 

LA JUNTA DE CIT 
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