BASES DEL CONCURS DE COLLES DE CARNAVAL 2019
1. Objecte del concurs
Fomentar la participació i la qualitat del Carnaval de Roses, i premiar a les colles que
destaquin en cada categoria del concurs.
2. Participants
El concurs s’adreça a les colles que participin al Carnaval de Roses que estiguin legalment
constituïdes en associació sense ànim de lucre i domiciliades en el municipi de Roses, i a les
persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
3. Requisits de participació
Per poder concursar caldrà que les colles compleixin amb els requisits següents:


Haver-se inscrit per participar al Carnaval de Roses 2019. Caldrà portar el número de
sortida en un lloc visible.



Participar en les tres passades (divendres nit, dissabte tarda i diumenge matí). En cas de
suspensió d’alguna passada, caldrà haver participat en les que es realitzin.



Qualsevol comportament incívic o incompliment dels Manaments del Carnaval suposarà la
pèrdua del dret de participar en el concurs.

4. Categories
Cada colla podrà concursar en les categories que desitgi i podrà obtenir més d’un premi.


A la millor carrossa



A la millor coreografia



A la millor disfressa

5. Inscripcions i terminis
Per participar en el concurs, cal fer-ho constar a la sol·licitud d’inscripció del Carnaval de
Roses 2019. Cal indicar la/les categoria/es a la qual es vol concursar.
El termini d'inscripció finalitza el dia 8 de febrer de 2019.
Pel fet de presentar-se al concurs, les colles donen la seva autorització per ser fotografiades,
així com per difondre les fotografies en els mitjans de comunicació que l’Ajuntament cregui
oportuns.

6. El jurat
El jurat estarà presidit pel regidor de Cultura i Festes o en qui ell delegui, i en formaran part,
com a vocals, un mínim de quatre persones vinculades al Carnaval de Roses. Actuarà com a
secretari un dels vocals.
Els membres del jurat, que seran presents a totes les passades, se situaran al llarg del
recorregut de la passada i puntuaran els participants segons els criteris establerts en aquestes
bases.
7. Criteris de valoració
A l’hora de valorar les colles, es tindran en compte els aspectes següents:
Categoria a la millor carrossa
Il·luminació i efectes:

10 punts

Complexitat i esforç en l’elaboració:

30 punts

Adequació a la temàtica de la disfressa:

10 punts

Categoria a la millor coreografia
Originalitat:

10 punts

Utilització de l'espai, sincronització i adequació a la música:

30 punts

Adequació a la temàtica de la disfressa:

10 punts

Categoria a la millor disfressa
Originalitat:

10 punts

Complexitat i esforç en l’elaboració:

30 punts

Caracterització:

10 punts

8. Premis
Els premis seran la possibilitat d’escollir el número de sortida en l’edició del Carnaval de 2020,
d’acord amb el quadre següent:

1r premi
2n premi
3r premi
4t premi
5è premi

Carrossa
1r lloc
4t lloc
7è lloc
10è lloc
13è lloc

Coreografia
2n lloc
5è lloc
8è lloc
11è lloc
14è lloc

Disfressa
3r lloc
6è lloc
9è lloc
12è lloc
15è lloc

El dret a escollir només s’exercirà una sola vegada. Així mateix, es lliurarà una placa
commemorativa a les tres primeres colles de cada categoria.
En en cas que una colla obtingui més d’un premi, el dret a escollir el número de sortida
passarà a la següent colla que hagi obtingut més puntuació en cada categoria.
Els números 1 i 2 quedaran reservats a les colles que siguin escollides Reis o Reis infantils del
Carnaval 2020.
En el cas que la colla guanyadora sigui escollida Reis o Reis infantils del Carnaval 2020,
hauran de sortir en la posició que impliqui aquesta elecció.
En el supòsit que alguna de les colles premiades no participi en la següent edició del Carnaval,
el premi quedarà desert.
9. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 3 de març de 2019, a les 20 h, a la
plaça de sant Pere. D’aquest acte, se n’aixecarà acta.
El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat.
10. Procediment de concessió dels premis
Concurrència competitiva.
11. Acceptació de les bases
La participació en el concurs representa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no
previst serà resolt pel jurat.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ELECCIÓ DELS REIS DEL CARNAVAL I DELS
REIS INFANTILS DEL CARNAVAL DE ROSES 2020, PROGRAMA 12.

1. Objecte de la subvenció
Fomentar la promoció i la qualitat del Carnaval de Roses amb l’elecció de dues colles que el
representin: Reis del Carnaval i Reis Infantils del Carnaval 2020.
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
3. Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquest programa:
1. Les colles de Carnaval que participin al Carnaval de Roses constituïdes en associació
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses.
2. Les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
4. Requisits per tenir la condició de beneficiari
Seran requisits indispensables per poder tenir la condició de candidates les colles:
a) Que s’hagin inscrit a l'Ajuntament per participar al Carnaval de Roses 2019 i que estiguin
constituïdes en associació sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el
municipi de Roses, o bé les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en
representació de la colla.
b) Que hagin participat al Carnaval de Roses 2017 i 2018 i s’hagin inscrit a l’Ajuntament.
c) Que hagin complert amb tot allò exposat als Manaments del Carnaval de Roses 2018.
d) Que no hagin tingut un comportament incívic durant la participació al Carnaval de Roses
2018.
Les colles podran concórrer simultàniament a ambdues categories, la dels Reis del Carnaval i
la dels Reis Infantils del Carnaval. Ara bé, en el supòsit de ser elegida com a Reis del Carnaval
i, posteriorment, sortit seleccionada com a Reis Infantils, es realitzarà un nou sorteig de la
categoria infantil per evitar que la mateixa colla de Carnaval sigui escollida en les dues
categories.

5. Requisits per concórrer a l'elecció de Reis del Carnaval i Reis infantils del Carnaval 2019
a) Reis del Carnaval: La colla ha de constar d’un mínim de 20 persones, de les quals 2 han de
tenir entre 18 i 65 anys.
Reis infantils del Carnaval: La colla ha de constar d’un mínim de 20 persones, de les quals 5
han de ser menors de 12 anys.
b) La colla ha de portar carrossa.
6. Despeses subvencionables
Es podran subvencionar les despeses derivades de l’organització de l’activitat, en aquest cas,
la participació en el Carnaval com a Reis i Reis Infantils, que es realitzin des del dia de la seva
proclamació i fins el dia de la proclamació dels nous Reis del Carnaval de Roses 2021.
7. Quantia de la subvenció
La quantia màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 3.000,00 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 40 3383 4850100.
S’estableix un import màxim de 1.500,00 € per colla i categoria.
8 . Òrgan instructor
La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’àrea de Cultura i Festes.
9. Procediment d'elecció
El procediment d'elecció serà el següent per cadascuna de les categories:
En primer lloc es separaran les colles participants que ja han estat escollides en edicions
anteriors, que quedaran a la reserva. A continuació es realitzarà un sorteig entre totes les
colles que no han estat mai escollides.
Per a dur a terme el sorteig s'ordenaran numèricament les sol·licituds d'acord amb la data del
registre d'entrada. Es dipositaran, en una bossa, tantes boles numerades com colles
candidates. El número de la bola que s’extregui correspondrà a una de les colles, que passarà
a ser l'escollida.
De no existir cap colla candidata que no hagi estat escollida mai, es nomenarà Rei del
Carnaval, en cada cas, a la colla de la reserva que porti més edicions sense ser-ho.

L’elecció dels Reis del Carnaval es realitzarà davant de fedatari públic, o en qui aquest delegui.
10. Obligacions de les colles seleccionades com a Reis del Carnaval i Reis infantils del
Carnaval de Roses 2020
a) Nomenar les persones que seran Rei i Reina del Carnaval i Rei i Reina infantils del Carnaval
de Roses 2020 i comunicar-ho al departament de Cultura i Festes l’endemà de l’elecció.
Els Reis del Carnaval han de tenir entre 18 i 65 anys; i el Reis infantils han de tenir menys
de 12 anys.
b) Assistència a l'acte públic de proclamació dels Reis del Carnaval de Roses 2020, que es
realitzarà durant la celebració del Carnaval de Roses 2019.
c) Assistència als actes protocol·laris del Carnaval de Roses 2020 (presentació del Carnaval,
cercavila de benvinguda del rei Carnestoltes, proclamació dels Reis del Carnaval 2021 i
portar en Carnestoltes a la carrossa durant l’enterrament de la sardina).
d) Els Reis del Carnaval han de participar a les passades del divendres a la nit, el dissabte a la
tarda i el diumenge al matí; i el Reis infantils han de participar, com a mínim, a les passades
del dissabte la tarda i del diumenge al matí.
e) Els Reis de Carnaval han de sortir en la primera posició a les passades del divendres a la
nit i el diumenge al matí, i en segona posició a la passada del dissabte la tarda.
f) Els Reis infantils han de sortir en la primera posició a la passada del dissabte a la tarda, i
en segona posició a les passades del divendres a la nit i del diumenge al matí.
g) Portar les bandes acreditatives «Rei del Carnaval de Roses», «Reina del Carnaval de
Roses», «Rei infantil del Carnaval de Roses» i «Reina infantil del Carnaval de Roses» a tots
els actes relacionats amb el Carnaval.
h) Complir amb tot allò exposat als Manaments del Carnaval de Roses.
i) Qualsevol comportament incívic suposarà la pèrdua del dret de cobrament de la
subvenció.
11. Resolució de les sol·licituds
La resolució de l’atorgament d’aquestes subvencions correspon a l’alcaldessa presidenta.
12. Regulació jurídica
En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:


Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot accedir clicant
el següent enllaç: Bases generals reguladores de subvencions municipals



La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.



Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

MANAMENTS DEL CARNAVAL DE ROSES 2019
I.

Inscripcions

a) Les colles que vulguin participar a les passades del Carnaval de Roses s’han d’inscriure
telemàticament a inscripcions.roses.cat o, presencialment, al Servei d’Atenció al Ciutadà
de l’Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya, 12) de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h,
fins al dia 8 de febrer. Caldrà omplir la sol·licitud d’inscripció amb les dades de la colla, la
mida de la carrossa i la potència de l’equip de so, i adjuntar el rebut de l’assegurança del
vehicle.
b) Si, en el moment de fer la inscripció, no es té el rebut de l’assegurança, aquest es pot
lliurar, com a màxim, el dia 22 de febrer.
c) El dia 13 de febrer, a les 20 h, al Teatre Municipal, es realitzarà un sorteig per adjudicar les
posicions de sortida de cada colla. Les colles que vagin sense carrossa o vehicle estan
exemptes de participar en el sorteig.
d) Per fer el sorteig s’ordenaran les inscripcions de les colles segons la data de presentació
de la documentació i se’ls assignarà correlativament un número. Es dipositaran, en una
bossa, tantes boles numerades com colles. El número de la primera bola que s’extregui
correspondrà a una de les colles, la qual triarà el número de sortida que desitgi i així
successivament. En el cas que no hi hagi cap representant de la colla, perdrà el torn i haurà
d’escollir la posició un cop finalitzat el sorteig.
e) Les inscripcions que s’hagin presentat fora de termini podran escollir la posició un cop
finalitzat el sorteig o fins al dia 22 de febrer.
f) Les colles que durant l’anterior edició hagin tingut un comportament incívic o hagin
incomplert els Manament del Carnaval escolliran la posició en darrer lloc, una vegada
realitzat el primer sorteig. En el cas que en siguin més d’una, es realitzarà un segon sorteig
entre elles.
g) Les colles que ho desitgin podran intercanviar-se la posició i ho posaran en coneixement
de l’Ajuntament mitjançant un escrit signat per ambdues parts, abans del dia 22 de febrer.
h) Un cop formalitzada la inscripció, es lliurarà a la colla un adhesiu amb el número de sortida,
que caldrà que estigui situat en un lloc visible, i un comprovant per poder adquirir els
tiquets de l’arrossada a l’Oficina de Turisme.
II. Passades
a) Els vehicles que participin en les passades han de complir les normes de circulació, han
de tenir en vigor l’assegurança i han d’anar equipats amb la farmaciola i l’extintor
corresponents.
b) L’alçada màxima de la carrossa no pot excedir els 4,5 metres.
c) La potència de l’equip de so de les carrosses no pot excedir dels 6.000 watts RMS
continus i no està permès portar equips volats tipus Array. El nivell de pressió sonora

màxim permès serà de 105 dBA, mesurat a 1 metre dels altaveus, per evitar que pugui
produir problemes d’escolta en les carrosses adjacents.
d) Les carrosses hauran d’accedir a la passada per l’accés habilitat a la rotonda situada a
l’encreuament de l’avinguda de Rhode i la carretera de Vilajuïga.
e) A la sortida, cada colla s’haurà de situar a l’avinguda de Rhode, a l’espai que tingui
reservat segons el número de sortida que tingui adjudicat.
f) Les carrosses es poden estacionar a partir de 4 hores abans de l’inici de cada passada i
s’han de col·locar a banda i banda de l’avinguda de Rhode, deixant el carril central lliure.
La colla que no respecti la numeració, que arribi al lloc de sortida un cop iniciada la
passada o que no vulgui sortir quan sigui el seu torn sortirà en la darrera posició.
g) Un cop iniciada la passada, les colles hauran de desfilar en el sentit de la marxa, a un ritme
constant, sense parades i deixant una separació màxima de 5 metres entre colla i colla.
h) Està prohibit l’ús d’esprais, de productes pirotècnics i de gots o envasos de vidre.
i) Durant la desfilada està prohibit menjar i el consum de begudes alcohòliques.
j)

Les fotografies de grup amb la colla parada s’han de fer a l’espai entre la rotonda de
l’Oficina de Turisme i el Si Us Plau. Les fotografies que es facin durant la passada han de
ser amb les colles en moviment.

k) Els caps de colla vetllaran perquè es mantingui el bon ordre de la seva colla.
l)

Les colles hauran de complir, en tot moment, amb les indicacions de l’organització i els
cossos de seguretat.

III. Després de les passades
a) Un cop finalitzada la passada, les carrosses podran continuar la festa a l’esplanada del
port el divendres, fins a les 3 h; el dissabte, fins a les 22 h; i el diumenge, fins a les 19 h.
b) Fora del circuit de la passada i del port, les carrosses podran portar la música engegada,
com a màxim, fins a les 24 h, el divendres, el dissabte i el diumenge.
c) Fora del circuit de la passada, no es pot anar caminant per la calçada acompanyant la
carrossa.
d) Amb l’objectiu de facilitar el trajecte fins als aparcaments, les carrosses podran circular per
l’avinguda de Rhode, des del port fins a l’oficina de Turisme, el divendres i el dissabte, un
cop finalitzada la passada i la neteja del carrer.
e) El recinte de l’antic càmping Bahía s’habilitarà per aparcament de les carrosses. Els horaris
en els quals hi haurà vigilància serà de les 22 h del divendres fins a les 15 h del dissabte;
de les 18 h del dissabte fins a les 11 h del diumenge; i de les 16 h del diumenge fins a les
11 h de dilluns. Caldrà sol·licitar el permís a la sol·licitud d’inscripció.

IV. Plaça de sant Pere
a) Diumenge i dilluns a la tarda s’instal·larà un equip de so des de la plaça de sant Pere fins a
l’espigó, amb una sola música. Els horaris d’estada i de funcionament de la música seran el
diumenge, de 17 h a 22 h, i el dilluns, de 15.30 h a 19 h (fins l’enterro de la sardina).
b) Les carrosses que es vulguin estacionar en aquest tram s’hauran de situar a la banda dreta
de l’avinguda de Rhode i tenir els equips de so apagats.
c) El diumenge, les carrosses es situaran per odre d’arribada, a partir de Cal Català.
d) El dilluns, les carrosses han de sortir des del pavelló, a les 15.30 h, i es col·locaran a la
plaça de Sant Pere segons l’ordre de sortida de la passada.
V. Venda tiquets arrossada
a) Els tiquets de l’arrossada es vendran anticipadament a les colles a l’Oficina de Turisme fins
al 27 de febrer (de dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h). Per al públic en
general, es posaran a la venda el dilluns 4 de març al pavelló.

PROGRAMA CARNAVAL DE ROSES 2019
DIJOUS 28 DE FEBRER
A les 22.00 h, des de la plaça de Catalunya fins la plaça de Frederic Rahola, cercavila de
benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, a càrrec de la banda de percussió d’Ociart.
A les 22.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, arribada de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes. Tot seguit, ball amb el grup de versions La Loca Histèria i Dijous Kuit amb la
Joventut Rosinka.
DIVENDRES 1 DE MARÇ
A les 21.00 h, al llarg de l'avinguda de Rhode, passada del divendres.
A les 23.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, ball amb els grups de versions Banda
Neon i l’orquestra Mitjanit.
I, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports, discomòbil Sarau.
DISSABTE 2 DE MARÇ
A les 16.00 h, al llarg de l’avinguda de Rhode, passada infantil.
Tot seguit, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, discomòbil infantil.
A les 22 h, ball de Carnaval de la SUF, amb Albert Paulo.
A les 23.00 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports, discomòbil Sarau.
A les 00.00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, concert d’Hotel Cochambre.
DIUMENGE 3 DE MARÇ
A les 12.00 h, al llarg de l'avinguda de Rhode, passada de petits i grans.
A les 18.00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, concert amb l'orquestra Selvatana.
A les 19.15 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, proclamació del Rei i la Reina de la
Gent Gran del Carnaval 2020 i lectura del Testament del Rei Carnestoltes.
Tot seguit, ball amb l'orquestra Selvatana.
A les 20.00 h, a la plaça de sant Pere, proclamació del Rei i la Reina del Carnaval 2020 i del
Rei i la Reina infantil del Carnaval 2020. Tot seguit, proclamació dels guanyadors del concurs
de colles de Carnaval.

A les 22.00 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports, discomòbil Sarau.
DILLUNS 4 DE MARÇ
A les 13.00 h, al Pavelló Municipal d’Esports, arrossada popular*.
A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la Perola, seguici mortuori del difunt Rei
Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic.
* Els tiquets de l’arrossada es vendran anticipadament a les colles a l’Oficina de Turisme fins al
dimecres 27 de febrer (de dilluns a dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h). Per al públic en
general, es posaran a la venda el dilluns 4 de març al pavelló.

