
 

 

BASES PER PARTICIPAR A SA RUA DE MARRATXÍ 2023 

 

SA RUA DE MARRATXÍ 2023 tindrà lloc el proper dissabte 11 de febrer. 

 

1. Concentració: dissabte 11 de febrer, a les 16,00 hores, al camí de n’Olesa (davant 
l’Escorxador de Marratxí). Sortida a les 17,00 hores. 
 

2. Itinerari: Escorxador de Marratxí, direcció a sa Cabaneta, camí de n’Olesa, direcció a 
l’Ajuntament de Marratxí, i arribada a la plaça de l’Ajuntament. 
 

3. Participants: a Sa Rua de Marratxí pot participar-hi qualsevol persona o grup disfressat 
que s’hagi inscrit prèviament a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí, del 25 de 
gener al 8 de febrer de 2023, de 8,15 h a 14,00 h, al telèfon 971 797 624 o al correu 
electrònic cultura@marratxi.es.  
Recordau que en el moment de la inscripció és necessari donar el nom d’una persona 
responsable del grup, DNI, adreça, telèfon de contacte, nom de la comparsa/carrossa, 
nombre de persones que integren el grup i nucli de població. 
 

4. Condicions i seguretat dels vehicles i carrosses 
- La velocitat de les carrosses en el seu recorregut a la rua no superarà els 5 km/h. 
- Tots els vehicles i remolcs hauran de comptar amb la documentació tècnica 

obligatòria (permís de circulació, targeta d’inspecció tècnica i assegurança 
obligatòria) que podrà ser comprovada per la Policia Local. 

- Els conductors dels vehicles hauran de comptar amb el permís de conduir en vigor i 
estaran identificats per la Policia Local. 

- Les dimensions màximes de les carrosses (vehicle amb remolc) són: 
· Longitud: 16 m 
· Amplada: 2,55 m 
· Alçada: 4,5 m 

- A les carrosses es prohibeix la utilització d’articles pirotècnics, bengales, espelmes o 
similars. El sistema d’il·luminació de les carrosses haurà de ser elèctric (bateries, 
generadors, presa del vehicle, etc) i haurà d’estar allunyat i protegit de materials 
combustibles o inflamables. 

- Les carrosses hauran de comptar amb personal d’acompanyament a raó de 2 
persones a cada lateral per carrossa. Aquest personal haurà d’anar convenientment 
identificat i en cap cas formaran part de la comparsa que desfili ni podran utilitzar el 
seu vestuari. La funció d’aquestes persones serà vigilar i actuar en el cas que els 
infants o altres persones s’apropin al vehicle per tal d’evitar atropellaments. 

- Les carrosses hauran de comptar amb baranes o elements de protecció per tal 
d’evitar la caiguda dels seus ocupants. 
 



 

 

 
 

5. Condicions a complir en el cas de participació d’animals: 
- Els cans hauran d’anar acompanyats i fermats durant tot el recorregut, mitjançant 

cadena, corretja o cordó resistent. 
- Tots els animals hauran d’anar degudament identificats, amb xip implantat, i hauran 

de disposar de vacuna antiràbica actualitzada. 
- En cas que els seus propietaris estiguin empadronats a Marratxí, aquests animals 

hauran d’estar donats d’alta al cens municipal de cans, o bé, haver-hi sol·licitat en la 
data de l’esdeveniment la seva alta al cens. 

- Les deposicions dels cans a la via pública hauran de ser recollides, en tot cas. 
- L’entrada dels animals referits a parcs infantils resta prohibida. 
- Addicionalment, i en cas que algun dels exemplars hagi estat específicament 

declarat com a animal potencialment perillós per l’administració competent, s’haurà 
de complir el previst a la Llei 50/1999, de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals 
Potencialment Perillosos. 
 

6. Recollida del número identificatiu de participació: el número es recollirà a les 
oficines de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí (c/ de Santa Bàrbara) els dies 9 
i 10 de febrer. Els participants han de dur el número identificatiu en un lloc visible que 
en possibiliti la identificació. Durant la desfilada, cada comparsa s’haurà de col·locar 
segons el número identificatiu que se li ha assignat. 
 

7. Premis:  
 
 

Premi millor disfressa de grup (+ 6 persones) 600,00€ 

Segon premi disfressa de grup (+ 6 persones) 450,00€ 

Premi local disfressa de grup (+ 6 persones) 300,00€ 

Premi millor disfressa grup petit o familiar (2 a 5 
persones) 

300,00€ 

 
Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui, segons la legislació 
vigent. 
 

8. Jurat: els membres del jurat seran designats per l’Ajuntament de Marratxí i es farà 
públic la mateixa setmana de la Rua. El jurat valorarà criteris estètics, esperit de 
carnaval dels participants, incorporació musical, coreografia, vestuari, grau d’elaboració, 
número de components, originalitat i animació. Podrà declarar desert qualsevol 
d’aquests premis.  



 

 

Els participants que no passin per davant del jurat (camí de n’Olesa, núm. 66) no podran 
participar en el concurs ni optar als premis. 
 

9. Entrega de premis: els premis es lliuraran durant la festa de Sa Rua, que es farà a la 
plaça de l’Ajuntament en acabar la desfilada. S’entregarà un val per l’import del premi 
(amb la corresponent retenció fiscal), que serà emplenat pel guanyador i retornat a 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí (c/ de Santa Bàrbara, núm. 9a, 1r) 
juntament amb el justificant de la titularitat bancari i copia del DNI,  aquests requisits 
seran indispensables per al pagament per transferència bancària. 
 

10. Acceptació de les bases: la participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes 
bases. 
 

11. Informació i contacte: per a més informació podeu contactar amb l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Marratxí, a través del telèfon 971 797 624 o al correu electrònic 
cultura@marratxi.es. 
 
 


