
BASES PER A PRENDRE PART A LA RUA DE CARNAVAL 
 (CARROSSES I COMPARSES) 

 
 
1r. Inscripcions i participació: Podran participar-hi totes les entitats i particulars que s’hi inscriguin fins 
al dimecres dia 15 de febrer, a la una del migdia. Les inscripcions es faran a El Puntet i seran gratuïtes. 
Per inscriure’s és imprescindible presentar la butlleta corresponent degudament emplenada (pot 
utilitzar-se l’adreça electrònica festes@lloret.cat). Cada grup ha de tenir un representant, major d’edat, 
que serà el responsable de tot el que afecti a aquell grup (qüestions tècniques, contacte amb la resta 
del grup...). No s’acceptarà cap inscripció en què no constin totes les dades. 
El dijous dia 16 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre al Puntet, situat a l’avinguda de Vidreres, s’efectuarà el 
sorteig per a l’ordre de participació a la rua. Els grups que no estiguin representats en aquest sorteig 
ocuparan els darrers llocs de la rua. 
 
En primer lloc desfilaran les comparses i a continuació les carrosses, a excepció dels grups inscrits que 
siguin d’una llar d’infants, ja que en aquest cas aniran en primer lloc. 
Si hi ha algun grup que s’inscrigui posteriorment podrà ser acceptat, però desfilarà en les darreres 
posicions.  
 
2n. Concentració: El punt de concentració i identificació de cada grup serà a les 3 de la tarda del 
dissabte dia 25 de febrer i a les 11 del matí del diumenge dia 26 de febrer, al passeig Camprodon i 
Arrieta – Pau Casals. El dia 16 de febrer, a la reunió general del carnaval poden donar-se instruccions 
concretes que modifiquin aquest punt de les bases. El recorregut de la rua s’acaba a l’avinguda del 
Rieral, a l’alçada de les pistes d’atletisme. Qualsevol grup que no sigui present a l’hora de la 
concentració o no arribi desfilant amb tots els seus integrants fins a aquest punt pot ser desqualificat. 
 
3r. Subvencions: Se subvencionaran les 20 primeres carrosses i les 10 primeres comparses 
classificades, de la manera següent: 
 
- Comparses (mínim de 15 persones): 350,00 € 
- Carrosses   (mida mínima de la plataforma 3x2  i mínim de 15 persones): 550,00 € 
- Carrosses   (mínim de la plataforma 3x2 i mínim de 30 persones): 900,00 € 
 
Les carrosses que quedin classificades a partir del lloc 21è i les comparses classificades a partir de 
l’11è lloc seran subvencionades de la manera següent: 
 
- Comparses (mínim de 15 persones): 125,00 € 
- Carrosses   (mida mínima de la plataforma 3x2  i mínim de 15 persones) : 200,00 € 
- Carrosses   (mínim de la plataforma 3x2  i mínim de 30 persones): 350,00 € 
 
La categoria especial d’escolars pretén motivar la participació dels més menuts al Carnaval. Aquesta 
categoria se subvencionarà amb 75,00 € i s’hauran d’inscriure específicament en aquest apartat. 
 
El Jurat pot desqualificar qualsevol grup que no reuneixi uns mínims de qualitat i/o quantitat i, com a 
conseqüència, aquests no entraran en els premis ni en les subvencions. 
El pagament de les subvencions i premis es farà efectiu a partir del dia 1 de maig 
Una mateixa entitat pot concursar i pot tenir accés a les subvencions i premis amb més d’una carrossa, 
sempre que els temes de cadascuna d’elles siguin diferents. 
 
4rt. Jurat: El Jurat qualificador no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que anirà valorant en 
conjunt tota la rua.                                               
 
5è. Valoració/puntuació: El Jurat en les seves votacions valorarà d’1 al 10 punts els següents 
aspectes: coreografia, originalitat/tema, vestuari i maquillatge. I la carrossa serà valorada amb una 
puntuació d’1 a 20 punts.  
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
 
6è. Vehicles, conductors i so:  El vehicle o vehicles, així com els seus conductors, que acompanyin 
les carrosses hauran d’estar degudament guarnits. En cas contrari es penalitzarà a la puntuació. 
És obligatori portar la música i el so de les carrosses i/o comparses al davant (els altaveus a la 
carrossa o similar i la gent darrere). 
En el cas dels grups que portin música davant i darrere, la condició és que la música de la carrossa de 
darrere sigui menys potent que la que porten al davant. 



Des del moment de la concentració, el conductor responsable d’un vehicle no podrà abandonar-lo per 
cap motiu i haurà de seguir les instruccions que li pugui donar l’organització. Durant la concentració i 
mentre no s’iniciï la rua, el volum de la megafonia dels diferents grups ha de fer possible la 
comunicació entre les persones. 
 
7è. Premis: S’atorgaran 3 trofeus a les 3 primeres carrosses classificades i 3 trofeus a les tres 
primeres comparses classificades. Així mateix es lliurarà un trofeu a la millor carrossa, carrossa 
finalista, millor comparsa i comparsa finalista de Lloret. 
S’atorgarà un trofeu especial a la millor composició de carrossa. Aquest premi està destinat a valorar 
d’una manera especial la feina dels escenògrafs i creatius de les colles participants en la sempre difícil 
tasca de fer el disseny i construcció d’ una carrossa. 
 
S’atorgaran els premis en metàl·lic següents: 
 
- Comparses: S’atorgarà un premi de 665,00 € a la millor comparsa del Carnaval, un premi de 285 € a 
la comparsa classificada en segon lloc de la general, un premi de 140,00 € a la comparsa classificada 
en tercer lloc de la general. Un premi de 380,00 € a la millor comparsa de Lloret i un premi de 190,00 € 
a la comparsa finalista de Lloret. Aquests premis són acumulables. 
- Carrosses: S’atorgarà un premi de 2.850,00 € en metàl·lic a la millor carrossa del Carnaval, un premi 
de 1.425,00 € a la carrossa classificada en segon lloc de la general, un premi de 715,00 € a la carrossa 
classificada en tercer lloc de la general. Un premi de 1.425,00 € a la millor carrossa de Lloret i un premi 
de 715,00 € a la carrossa finalista de Lloret. Aquests premis són acumulables. 
 
S’atorgarà un únic premi especial “a la gresca” per a aquell grup (sigui carrossa o comparsa) que 
aconsegueixi connectar millor amb el públic. 
Aquest premi consistirà en 285 € i una caixa de cava i pot ser acumulable amb qualsevol altre premi. 
 
8è. Normes:  Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que els puguin anar donant els 
membres de l’organització durant la rua. L’organització marcarà el ritme de la rua, així com l’espai que 
ha de quedar entre els diferents grups. L’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà en la puntuació. 
Una condició indispensable per puntuar en l’esmentat concurs serà desfilar davant del Jurat els dos 
dies de la rua, és a dir, el dissabte a la tarda i el diumenge al matí. Així mateix, per poder optar a la 
subvenció s’haurà de concursar tots dos dies. 
 
9è. Carnestoltes 2018: Totes les colles de Lloret, tant si són carrosses com comparses, poden optar a 
ser la colla Carnestoltes del Carnaval 2018. 
És condició indispensable que manifestin aquesta voluntat en la butlleta d’inscripció del Carnaval 2017. 
El Carnestoltes 2018 es farà públic a l’envelat el dia de l’entrega de premis. En cas que més d’una 
colla ho sol·liciti, es farà un sorteig públic el dia de l’entrega de premis. En cas que no hi hagi cap 
sol·licitud per ser Carnestoltes 2018, es farà un sorteig, entre la millor carrossa de Lloret 2.017 i la 
millor comparsa de Lloret 2017. 
El Carnestoltes 2018 decidirà si concursa o no. 
En cas de concursar, les condicions que regiran la seva participació seran les mateixes que per la resta 
de colles. 
Caldrà que la carrossa i un mínim del 70% de la colla inscrita participin en l’arribada del Carnestoltes. 
El Carnestoltes podrà ser tant un home com una dona, major de 18 anys, que obrirà la rua de dissabte 
i diumenge i també haurà de participar en l’entrega de premis. A més, haurà de participar com a 
representant de Lloret a la rua del carnaval de Blanes. 
 
10è. Si s’ha de suspendre alguna desfilada a causa del mal temps, l’organització ho decidirà tenint en 
compte la meteorologia de Lloret de Mar i no la d’altres municipis, i ho comunicarà a través de Nova 
Ràdio Lloret (90.2 FM). 
 
11è. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 



 
 

CARNAVAL 2017 - BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 
 
 
 
Entitat/associació/club........................................................................... 
 
Responsable del grup (major d’edat)  
 
.......................................................................................................... 
 
NIF............................. Telèfons............................................................  
 
Adreça.......................................................Població........................... 
 
CP ......... 
 
El pagament de la subvenció es farà a favor de 
 
...................................................................................................... 
 
amb NIF ............................. 
 
 
I nº de cte. Entitat_ _ _ _ Sucursal _ _ _ _ DC _ _  Cte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Modalitat :  Carrossa   +15 persones     Comparsa      Cat. esp. escolars  
                                 +30 persones 
 
 
Títol.................................................................................................... 
 
Núm. de components.......................   
 
Porta Música?.......................................... 
 
Mides de la carrossa: Ample...................  Alt.....................  
 
Llarg........................ 
 
  
  ___ volem ser Carnestoltes 2018. 
 
 
Declaro que he llegit i acceptat les bases del concurs.  
A Lloret de Mar, ...................... de ........................................... de 201_ 
 
(Signatura del responsable)        
 
 

 
 


