
 
CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY DE TRES NOVES  
CARROSSES I PROPOSTES DE MILLORA DE LES JA 

EXISTENTS DE LA CAVALCADA DE REIS DE TARRAGONA  
 
 
 
1. OBJECTE : Amb motiu de la celebració del centenari de la Cavalcada de Reis de Tarragona i 
atesa la trajectòria d’aquest esdeveniment per a la ciutat, la Conselleria de Festes de 
l’Ajuntament promou la realització de 3 noves carrosses que s’incorporaran al conjunt ja 
existent, així com una proposta de millores de les carrosses i elements que desfilen a 
l’actualitat, per la qual cosa s’obre convocatòria d’un concurs d’idees obert a totes les persones, 
col·lectius i empreses, que hi vulguin participar, amb la finalitat d’obtenir el disseny d’un conjunt 
homogeni i executable sota les condicions que l’Ajuntament de Tarragona estableixi. 
 
 
2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS : Cada participant pot presentar un màxim de dues propostes 
originals i inèdites.  
 
 
3. TÈCNICA, DIMENSIONS, PLAÇ D’EXECUCIÓ I COST : La tècnica i el disseny és lliure. Ha 
de ser realitzable i integrat en el conjunt ja existent de la Cavalcada de Reis de la ciutat de 
Tarragona. Les 3 noves carrosses aniran situades a continuació de cada una de les carrosses 
dels reis Melcior (Rei Blanc), Gaspar (Rei Ros) i Baltasar (Rei Negre) conceptualitzades com a 
carrosses de joguines/regals d’acompanyament (veure annex tècnic I ) 
 
Les plataformes sobre les que es muntaran les noves construccions les aportarà l’Ajuntament 
de Tarragona i les seves característiques tècniques estan ressenyades a l’Annex Tècnic II. 
 
A petició dels participants al concurs d’idees, i per tal d’incrementar la comprensió de l’objecte 
del concurs,  l’Ajuntament de Tarragona facilitarà un DVD amb el detall complet del conjunt de 
la Cavalcada de Reis vigent. 
 
L’altura màxima de cada una de les carrosses no podrà superar els 4,50m a comptar des del 
nivell de terra. 
 
El projecte haurà de contemplar ineludiblement els següents apartats, per a tenir en compte en 
el posterior projecte executiu de la construcció: 
 

• Disseny complet amb planells, pressupost i plec de condicions tècniques particulars i 
generals. 

• Disseny de la instal·lació elèctrica completa inclòs projecte elèctric visat pel col·legi 
professional competent en la matèria. L’Ajuntament de Tarragona assumirà el cost i 
muntatge del generador d’abastiment elèctric necessari, que en cap cas superarà els 
6.000W de potència a 220/230 V, 50Hrtz. El projecte haurà de contemplar com a 
preferents les instal·lacions elèctriques amb previsió de materials i lluminàries amb 
tecnologia de baix consum i/ o led. El guanyador del concurs haurà de preveure l’espai 
d’instal·lació de l’esmentat generador. 

• Ressenya completa de materials constructius i decoratius utilitzats per a posteriors 
reformes i/o reparacions. 

• Preveure en el projecte la possibilitat de que entre 20/30 nens puguin anar incorporats 
a cada una de les carrosses, i per tant preveure l’espai per a ubicar-los així com els 
elements de seguretat necessaris en funció dels elements fixes i mòbils instal·lats . 

 
El termini per a la finalització de les carrosses serà com a molt tard el 15 de desembre de 2010. 
 
El cost d’execució del projecte no podrà ser superior a 100.000,00 €, inclosos l’import del 
premi, que serà de  6.000,00€  (del qual caldrà deduir els impostos aplicables). Dels 
94.000,00€ restants, caldrà preveure el següent desglos d’aplicació pressupostària: 



 
1. Construcció 3 noves carrosses : 54.000,00€ (impostos inclosos) 
2. Renovació carrosses i elements ja existents: 40.000,00€ (impostos inclosos) 

 
 
4. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI : Les persones interessades hauran de 
presentar a qualsevol de les tres Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC), ubicades a 
la Rambla Nova, 59, (OMAC Centre), Torre Sant Pau (OMAC Sant Pere i Sant Pau) i Plaça del 
Tarragonès, s/n (OMAC Torreforta) una sol·licitud acompanyada del disseny en sobre tancat. 
En aquest sobre hi ha d’haver la següent indicació: 
 
 
 
 
 

“CONCURS D’IDEES PER AL DISSENY DE 3 NOVES CARROSSE S DE LA CAVALCADA 
DE REIS DE TARRAGONA”  

 
 
Hi ha de constar un pseudònim, que cal escriure també al dors del disseny, a més d’un sobre 
adjunt, tancat, amb les dades completes i el pseudònim de l’autor. 
El termini per a la presentació de propostes conclourà el  divendres  14 de maig de 2010 , en 
l'horari establert de dilluns a dijous de 9 a 19h, divendres de 9 a 14 h i dissabte de 10 a 13h a 
OMAC Centre,  i de dilluns a divendres de 9 h a 14 h a les OMAC de Sant Pere i Sant Pau i 
Torreforta. 
 
 
5. RECOLLIDA : Els projectes que no hagin estat premiats podran recollir-se a les 
dependències municipals de cultura ubicades a la Rambla Nova 59 43003 de Tarragona, 
durant el mes següent a la resolució del concurs. 
 
 
6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 6.000 € i inclou el disseny complet de 
les 3 noves carrosses, la proposta de millores al conjunt ja existent així com la supervisió de 
l’execució del projecte. 
 
 
7. JURAT : El jurat es reunirà el divendres dia 21 de maig per elegir la millor proposta i estarà 
integrat pels següents membres, la designació dels quals es farà mitjançant la corresponent 
resolució de l’Alcaldia: 
 
- La Regidora de festes, que actuarà com a Presidenta. 
- Un representant dels grups polítics de l’oposició municipal 
- El tècnic municipal de festes 
- El director de la Brigada municipal 
- Un tècnic de la Brigada Municipal amb competència sobre la preparació i realització de la 

Cavalcada de Reis 
- Un tècnic municipal del departament d’Imatge Corporativa 
- Un tècnic del departament d’Imatge Corporativa del Port de Tarragona 
- El president executiu de la Comissió de la Cavalcada de Reis 
- Un membre de la Comissió de la Cavalcada de Reis 
- Un representant de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona 
- Una funcionària dels serveis de cultura que actuarà com a secretària 
 
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap 
obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l'Ajuntament encarregarà el 
disseny a un professional. 
 
 
8. VALORACIÓ I VEREDICTE : Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els 
següents criteris i puntuació dels mateixos, ela quals sumaran un màxim de 100 punts:  



 
• Plaç d’execució i cost de la seva materialització. 30 punts 
• Qualitat artística i originalitat. 30 punts 
• Integració en  el conjunt ja existent de la Cavalcada de Reis de Tarragona. 20 punts 
• Currículum i trajectòria de l’ofertant. 10 punts 
• Elements del projecte que millorin significativament la seguretat de la carrossa  i/o 

tinguin en compte en el seu procés constructiu i materials emprats, elements 
respectuosos amb el medi ambient. 10 punts 

 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del 
concurs. El veredicte es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat. 
 
 
 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES : La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació 
d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de 
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge. 
 
 
ANNEX TÈCNIC I. Ordre de la Cavalcada de Reis: ubic ació de les 3 noves carrosses.  
 
Carrossa 1: Fanal de la Ciutat i Heralds 
Carrossa 2: Clarins, Quadriga Romana, el Fòrum i Arc de Berà 
Carrossa 3: La Catedral 
Carrossa 4: L’Estel d’Orient 
Carrossa 5: El Dromedari (plataforma baixa) 
Carrossa 6: Rei Blanc (Melcior) 
Carrossa 7: NOVA CARROSSA DE REGALS /JOGUINES DEL R EI MELCIOR 
Carrossa 8: L’Oasi 
Carrossa 9: Templet de la Princesa (cap de lleó) 
Carrossa 10: El Camell (plataforma baixa) 
Carrossa 11: Rei Ros (Gaspar) 
Carrossa 12: NOVA CARROSSA DE REGALS/JOGUINES DEL R EI GASPAR 
Carrossa 13: La Sínia 
Carrossa 14: Templet del Princep (cap de bou) 
Carrossa 15: L’Elefant (plataforma baixa) 
Carrossa 16: Rei Negre (Baltasar) 
Carrossa 17: NOVA CARROSSA DE REGALS/JOGUINES DEL R EI BALTASAR  
 
 
 
ANNEX TÈCNIC 2. Característiques de les plataformes  de propietat Municipal  
 
Amplada útil: 2,50 metres 
Longitud útil: 8 metres 
Alçada carrossa (des del nivell de terra a peu de plataforma): 1,50 metres 
Alçada màxima (alçada plataforma + alçada construcció carrossa): 4,50 metres 
Tara: 2.500 Kg 
MMA: 12.525 Kg 
 
 
 
Tarragona Març de 2010 


