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BASES DE PARTICIPACIÓ EN EL CARNAVAL “XURIGUÉ” DE CALAFELL 
 
Com cada any el Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Calafell organitza les tradicionals rues 
de carnaval pels tres nuclis del municipi, que tindran lloc:  
 

- Divendres 5 de febrer de 2016 a les 21h pel nucli de Segur de Calafell 
 

- Dissabte 6 de febrer de 2016 a les 23h pel nucli de la Platja de Calafell 
 

- Diumenge 7 de febrer de 2016 a les 17h pel nucli de Calafell (poble) 
 

Aquestes bases de participació tenen per objecte regular el funcionament i les condicions de 
participació en aquestes rues de carnaval. 
 
A. INSCRIPCIÓ 
 
1. S’estableix un límit màxim de 45 carrosses i 15 comparses inscrites. Aquest punt pot ser 
modificat en funció de les inscripcions. 
 
2. El període d’inscripcions serà de l’11 al 16 de gener de 2016, ambdós inclosos. 
 
3. Les inscripcions es poden realitzar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà 
(SAC) i de forma telemàtica a través del web de l’ajuntament. No s’acceptaran inscripcions 
rebudes via fax, correu postal, correu electrònic i/o telèfon. 
 
Les adreces del SAC són les següents: 

 
 

 
Servei d’Atenció al Ciutadà  

a 
CALAFELL 

 

 
Servei d’Atenció al Ciutadà 

 a 
LA PLATJA DE CALAFELL 

 

 
Servei d’Atenció al Ciutadà  

a 
SEGUR DE CALAFELL 

 
 
Pl. Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
sac@calafell.org 
 
HORARI: 
De dilluns a dijous: 08:00 – 19:00h 
Divendres i vigílies de festiu: 08:00 – 14:30h 
Dissabtes: 09:00 – 13:00h 
 
 

 
Sant Pere, 29-31 
43820 La Platja de Calafell 
sac@calafell.org 
              
 
 
 
HORARI: 
De dilluns a divendres:  08:00 -14:00h 

 
Joan Maragall, 30-32 
43882 Segur de Calafell 
sac@calafell.org 
 
 
 
            
HORARI: 
De dilluns a divendres:  08:00 -14:00h 
 

 
 
Les pautes a seguir per a la inscripció telemàtica són les següents: 
 

a) Accedir al web www.calafell.cat 
 

b) Entrar a la pestanya “Tràmits”. 
 

c) Clicar “veure tots els tràmits” (que hi ha sota l’apartat “destacats”). 
 

d) Clicar “únicament telemàtics”. 
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e) Seleccionar “Ajuntament”, a continuació “Inscripció a les rues del Carnaval 

“Xurigué”de Calafell 2016” i finalment “tramitar”. 
 
f) Una vegada omplert el formulari, clicar continuar i verificar les dades així com  
      que s’han marcat correctament les rues a les quals es vol participar. 

 
g) Tot seguit, enviar la sol·licitud i apareixerà el número de registre d’entrada i 

la data. Aquest registre i data seran la confirmació que la inscripció s’ha 
tramitat correctament (si no apareix aquest número de registre i data, això 
voldrà dir que la inscripció no s’ha registrat correctament), però això no 
significa que la participació estigui confirmada.  

 
NOTA: No oblidar omplir totes les dades del formulari i adjuntar la documentació 
requerida on diu “adjuntar documents” dins el mateix formulari. 

 
4. La documentació que cal presentar a l’hora de fer la inscripció és la següent: 
 

a) Nom de l’entitat o grup de la comparsa o carrossa. 
 

b) Fotocòpia del DNI del representant de la comparsa o carrossa (per davant i per 
darrere). 

 
c) L’original del document d’alta de les dades bancaries de creditors de 

l’ajuntament omplert on s’haurà de fer l’ingrés de la subvenció i/o premi i on 
s’acreditin totes les dades del titular del compte o entitat. En el cas de no ser 
entitat, cal tenir en compte que un dels titulars del compte ha de coincidir 
amb el representant del grup inscrit. 

 
d) Designació del nom complet, DNI, NIE o passaport, adreça postal completa, 

adreça de correu electrònic, telèfon mòbil de contacte durant tota la rua de la 
persona responsable de la comparsa o carrossa. 

 
e) Nombre de components de la comparsa o carrossa. 

 
f) Manifestar si es tracta d’una comparsa o d’una carrossa. 

 
g) Un projecte del vestuari i de la carrossa en el cas de les carrosses i només de 

vestuari en el cas de les comparses. Aquests projectes es poden presentar en 
format plànol/croquis o bé en format imatge. 

 
   4.1 Documentació a presentar una vegada l’organització hagi confirmat l’acceptació de la    
   participació, segons criteri de selecció: 

 
h) Condicions i justificant d’haver subscrit les preceptives assegurances de 

responsabilitat civil obligatòria i assegurança d’accidents, requisit sense els quals 
no podran participar en les rues. 

 
i) Les carrosses i/o comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor han 

de presentar la preceptiva assegurança de vehicles a motor, l’ITV i el permís de 
conducció del vehicle i del conductor que desfili, tots ells vigents, requisit sense 
els quals no podran participar en les rues. Caldrà presentar tota aquesta 
documentació per cada vehicle que desfili. 
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5. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes Bases i de la resta de normes establertes pel 
Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Calafell. 
 
6. Tota inscripció que no estigui totalment emplenada i amb tota la documentació 
sol·licitada en regla, no es considerarà vàlida. 
 
7. La selecció de les carrosses i comparses que han de participar en les rues no es fa segons 
l’ordre cronològic de la inscripció, sinó segons el criteri de l’organització, després d’haver  
estudiat el projecte presentat a l’hora de fer la inscripció. La decisió es pren discrecionalment pel 
Patronat de Turisme i aquesta serà inapel·lable. L’organització es posarà en contacte amb els 
grups de carrosses i comparses seleccionats. 
 
B. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
1. Per ser considerada “carrossa”, el nombre total de persones que en formin part no pot ser 
inferior a 20 ni superior a 200 persones. 
 
2. Per ser considerada “comparsa”, el nombre total de persones que en formin part no pot ser 
inferior a 20 ni superior a 200 persones, amb una disfressa igual o que faci referència a un 
mateix tema. 
 
3. Els menors de 18 anys que no vagin acompanyats per un adult i vulguin participar a les rues 
cal que presentin un document d’autorització signat pel pare, mare o tutor al responsable del 
grup al qual pertanyi. 
 
4. És obligatori que les carrosses i comparses disposin d'una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents que cobreixi el volum de persones que 
forma el grup. L’import d’aquestes anirà a càrrec de cada grup participant. S’haurà de 
facilitar una còpia de les condicions i del rebut de pagament d’aquestes a l’oficina del Patronat 
de Turisme de la Platja de Calafell com a màxim dos dies abans de la primera rua. No 
s’acceptaran estudis, ni propostes d’assegurances. L’incompliment suposarà la no admissió a les 
rues. 
Les quanties mínimes a assegurar per la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, segons 
Art. 80 Decret 112/2010 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, són les 
següents: 
 
- Fins a 100 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 300.000€ i la cobertura  
  per víctima serà de 150.000€. 
- Fins a 150 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 400.000€ i la cobertura  
  per víctima serà de 150.000€. 
- Fins a 300 persones en el grup, el capital mínim a assegurar serà de 600.000€ i la cobertura  
  per víctima serà de 150.000€. 
 

a) En el cas de les comparses, aquestes pòlisses han d’especificar ben clar que 
cobreixen la “Desfilada del Carnaval Xurigué de Calafell 2016”, quines rues i 
quines dates, així com els danys que puguin patir les persones que formen la 
comparsa.  

 
b) Pel que fa a les carrosses, a més a més de les pòlisses abans esmentades, cal tenir 

assegurat el vehicle i el remolc de la carrossa. 
 
5. L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d'accident o danys materials 
i/o personals. 
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6. No s’acceptarà cap grup que desfili amb una disfressa o carrossa ja utilitzada en anys anteriors 
en qualsevol altra rua. 
 
7. La carrossa o comparsa participant que s’inscrigui com a local, en cap cas pot sortir amb 
publicitat o exhibint el nom d’un altre municipi. En cas d’utilització de publicitat comercial, 
aquesta ha de ser com més discreta millor.  
 
8. Totes les carrosses i comparses han de designar una persona responsable, que tindrà les 
atribucions següents: 
 

a) Pot autoritzar o no que les seves dades siguin facilitades als mitjans de 
comunicació. 

 
b) Pot delegar la recepció del número d’identificació a un tercer sempre que la 

persona que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i 
presenti l’autorització pertinent degudament signada pel responsable de la  
carrossa i/o comparsa. Igualment, a l’autorització corresponent s’han de fer 
constar les dades del responsable: nom complet, número de DNI, NIE o 
passaport, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte durant la desfilada. 
 

c) Ha d’assistir a les rues a les quals participi la seva comparsa o carrossa i ha d’estar 
localitzable en tot moment per l’organització. 

 
d) És l’encarregat que la seva carrossa o comparsa segueixi les indicacions que 

determini l’organització.  
 

e) És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o comparsa i 
comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la participació de 
menors; així com a perquè siguin fotografiats o filmats i perquè es publiquin 
dites imatges on sigui clarament identificables els/les menors (segons el dret de la 
pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 
5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge). El Patronat de Turisme i l’Ajuntament de Calafell s’eximeixen 
de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors en 
el Carnaval “Xurigué” de Calafell. 

 
f) Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i adients per a 

la inserció d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o 
comparsa que participarà al Carnaval, així com per a la seva reproducció i difusió. 
Exonera el Patronat de Turisme i l’Ajuntament de Calafell de les responsabilitats 
que es puguin derivar i coneix que el Patronat de Turisme podrà deixar fora de 
les rues i del concurs la carrossa o comparsa si es constata qualsevol 
incompliment de les presents bases; així com emprendre accions judicials en 
contra meva pels danys i perjudicis que se li poguessin ocasionar. 

 
9. La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses participants és 
exclusivament d’elles. El Patronat de Turisme pot deixar fora de les rues i del concurs els 
elements de les carrosses i comparses que, d’alguna manera, manifestin un contingut violent, 
sexista, xenòfob o contra els valors democràtics, i pot sol·licitar-ne la retirada. 
 
10. La carrossa o comparsa participant és la responsable primera i única dels incidents i accidents 
derivats de la seva participació i, en aquest sentit, el responsable de la carrossa o comparsa 
vetllarà en tot moment per la seguretat del públic i dels participants. 
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11. Els participants han de vetllar pel compliment d’aquestes bases i atendre les indicacions de 
l’organització. La no observança d’aquestes indicacions per qualsevol participant i d’altres que  
es puguin establir in situ per al bon desenvolupament de la festa podrà suposar l’obligació 
d’abandonar la rua i, en el seu cas, la desqualificació del concurs. 
 
12. Les comparses i/o carrosses únicament poden participar dins d’una sola categoria. 
 
C. REQUISITS TÈCNICS 
 
1. Es considera “carrossa” qualsevol vehicle motoritzat amb una plataforma articulada posterior 
(base de la carrossa o muntatge de la carrossa) degudament subjectada amb el vehicle amb 
cadenes per tal d’evitar possibles incidents, i que sobre d’aquesta hi vagin persones.  
Les mides permeses són les següents: 

 
2,5 m d’ample, 4 m d’alçada (a comptar des del nivell de terra) i 7 m de llarg 

 
En cas que no es respectin aquestes mides, el Patronat de Turisme pot denegar la participació 
d’aquesta carrossa a les rues.  
 
2. La plataforma ha d’estar decorada de forma artesana i han de poder ballar persones del grup 
a sobre d’ella. No es considera “carrossa” un vehicle decorat.                                                                               
 
3. Si es fa ús de vehicles auxiliars, aquests han d’estar decorats d’acord a l’estètica i temàtica de 
la carrossa i grup.  
 
4. Queda totalment prohibida la presència de carretons de compra i/o de supermercat. 
 
5. Les carrosses participants a les diferents rues han de portar un aparell extintor en vigència 
(tipus CO

2 
 o el que correspongui segons la naturalesa de l’element) per cada un dels generadors 

que porti. Aquests han d’estar en un lloc accessible i visible. 
 
6. La potència màxima de so a les carrosses serà entre 10.000 i 12.000 W. Es demana respectar 
aquesta potència, per tal de no entorpir la bona marxa dels altres grups participants. 
 
7. Els vehicles a motor que desfilin (comparses i carrosses) han de comptar amb les assegurances 
corresponents; incloses les de possibles danys a tercers, persones i béns, i els conductors han de 
disposar de permís de conducció adient en cada cas. En cas d’accident, la responsabilitat serà de 
les carrosses i dels vehicles implicats. 
 
8. És obligatori afegir gasolina als generadors abans d’iniciar cada rua i sempre amb el motor 
apagat i sense fumar. 
 
9. Els vehicles de quatre o més rodes que desfilin han de portar personal d’acompanyament a 
peu (mínim d’una persona per cada eix i per lateral del vehicle desfilant) per garantir la seguretat 
de tercers. Aquestes persones han de portar armilles reflectants i han d’anar identificades. 
 
D. DESFILADA 
 
1. Només poden participar en les rues les carrosses i comparses inscrites prèviament i que hagin 
estat autoritzades pel Patronat de Turisme de Calafell. 
 
2. L’ordre de sortida de la desfilada es determina per l’ordre d’arribada al punt de concentració. 
El Patronat de Turisme es reserva el dret de poder modificar aquest ordre. 
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3. Els participants a les rues hauran de dur obligatòriament dos distintius d'identificació 
(números per a les carrosses i lletres per a les comparses) que facilitarà l’organització, els quals 
seran exposats un al davant i un al darrere. 
Respecte a les comparses, per a la seva identificació cal que un dels seus components porti un 
suport amb la lletra que correspongui. 
Aquests distintius s’hauran de recollir al Patronat de Turisme de Calafell (c/ Sant Pere, 29-
31), del  25 al 30 de gener de 2016, en horari de dilluns a divendres de 8 a 20 h, dissabtes 
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges de 10 a 14 h. 
 
4. Cada grup ha de disposar d’un membre alliberat o identificable per controlar la desfilada 
durant les rues, que actuarà d’enllaç amb l’organització. 
 
5. Cada comparsa i carrossa ha de preveure obligatòriament que almenys 4 dels seus  
components (dos al davant i dos al darrere del grup) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de 
tots els participants del grup, així com del públic assistent. També vetllaran pel compliment de 
les indicacions de l’organització. Hauran d’anar identificats amb armilles reflectants. El Patronat 
de Turisme de Calafell proporcionarà un màxim de 6 acreditacions per grup. 
 
6. La música de les carrosses i comparses ha de ser exclusivament de temàtica de carnaval.  
És recomanable 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, es pot 
demanar als responsables de la colla que abaixin el volum per evitar molèsties a les altres colles 
participants o bé situar-los en l’última posició. 
 
7. Durant la rua s’ha de mantenir una distància constant de 3 metres de la carrossa i/o comparsa 
anterior participant, evitant els talls de la desfilada. 
 
8. Les persones que no vagin disfressades no poden desfilar acompanyant les carrosses i 
comparses, a no ser que disposin dels identificatius que proporcionarà el Patronat de Turisme 
(màxim 6).  
 
9. Queda totalment prohibit emprar qualsevol tipus de pirotècnia, efectes especials i aparell que 
impliqui la utilització de foc, o aigua o altres objectes que puguin ocasionar danys físics i/o 
materials. 
 
10. No es poden llençar caramels o d’altres objectes contundents des de les carrosses ni altres 
vehicles amb rodes que desfilin que puguin causar danys al públic o a tercers. 
 
11. Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol tipus de begudes alcohòliques 
està prohibit als menors de 18 anys i, per a la resta, s’ha de fer d’una forma moderada i 
responsable. Qualsevol comparsa o carrossa que participi en aldarulls/baralles o similars quedarà 
desqualificada i no optarà a la subvenció ni als premis. 
 
12. Les comparses i carrosses no es poden aturar en cap punt del recorregut, exceptuant la 
reposició de carburant als generadors i/o altra emergència. 
 
13. En el decurs de les rues és obligatori respectar en tot moment totes les indicacions de 
l’organització, del servei de seguretat, del servei sanitari, etc. En cas que les comparses o 
carrosses no segueixin les indicacions dels responsables serà motiu d’exclusió. 
 
14. Les coreografies de les comparses s’han d’efectuar en moviment. No poden ser coreografies 
aturades que interrompin la rua. 
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15. Tal com recull el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, queda prohibit l’ús de qualsevol animal com a complement o 
acompanyant de les rues.  
 
16. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les rues (comportament, falta de respecte vers el 
públic, jurat, organització, etc.) serà penalitzat amb la desqualificació, pèrdua de la subvenció, 
pèrdua dels drets de participació adquirits i no podrà participar en les següents rues ni en 
l’edició  següent. 
 
17. És obligatori incorporar-se al recorregut i finalitzar-lo en el punt marcat per l’organització. Es 
penalitzaran els grups que realitzin parades voluntàries i/o que abandonin la carrossa o 
comparsa abans d’haver finalitzat el recorregut de la rua. 
 
18. En acabar la rua tots els participants han d’abandonar el recorregut de la rua sota la direcció 
de l’organització, policia local, empresa encarregada del servei de control i seguretat i protecció 
civil. 
 
E. PREMIS 
 
1. Els participants de la rua de dissabte participen en un concurs amb importants premis per a 
les carrosses i comparses més lluïdes. 
 
2. Per tenir dret als premis de participació cal estar inscrit i haver estat autoritzat a participar. 
 
3. Únicament es pot competir en una sola categoria per comparsa o carrossa. 
 
4. Pel que fa als premis de la rua de dissabte (vegeu quadre adjunt), s’estableixen dues divisions, 
en funció de si es resideix o no al municipi. 
 

DISSABTE  -  LA PLATJA DE CALAFELL  
 

LOCALS 
 

VISITANTS 
 

CARROSSES 
 

 

COMPARSES 
 

CARROSSES 
 

COMPARSES 

 

1r. 500 € 
 

 

1r.  300 € 
 

 

1r.  500 € 
 

 

1r.  300 € 
 

 
5. Les carrosses i comparses només es poden inscriure com a residents del municipi on estan 
empadronats. 
 
6. En el cas que una carrossa o comparsa s’inscrigui en dos municipis com a local, l’organització 
es reserva el dret de desqualificar-la. 
 
7. El jurat està format per un grup de professionals relacionats amb les belles arts, l’espectacle i 
la moda. 
 
8. El jurat tindrà en compte els criteris següents: 
 

a) Per als grups que presentin “carrossa”: 
 

- Confecció carrossa. 
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- So i música. 
 

- Il·luminació. 
 

- Originalitat a l’hora d’escollir el tema per participar en el carnaval. 
 

- Motiu “Carnavalero”. 
 

- Coreografia durant la desfilada pel municipi. 
 

- Lligam de la comparsa amb el lema o tema. 
 
- Confecció i elaboració de les disfresses de la comparsa i els seus complements. 

Les disfresses confeccionades comercialment no seran valorades en aquest 
apartat. 

 
- Maquillatge i complements.  

 
- Regularitat durant la rua. 

 
b) Per als grups que presentin únicament “comparsa”: 

 
- So i música. 

 
- Originalitat a l’hora d’escollir el tema per participar en el carnaval. 

 
- Motiu “Carnavalero”. 

 
- Coreografia durant la desfilada pel municipi. 

 
- Lligam de la comparsa amb el lema o tema. 

 
- Confecció i elaboració de les disfresses de la comparsa i els seus complements. 

Les disfresses confeccionades comercialment no seran valorades en aquest 
apartat. 

 
- Maquillatge i complements.  

 
- Regularitat durant la rua. 

 
9. No hi haurà acte de lliurament de premis del concurs. El nom dels grups guanyadors es 
donaran a conèixer a través del web o a les oficines del Patronat de Turisme de l’Ajuntament de 
Calafell. 
 
10. L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases comportarà la retirada dels premis a què es 
pugui tenir dret. 
 
F. SUBVENCIONS 
 
1. Per tenir dret a la subvenció de participació cal estar inscrit i haver estat autoritzat a participar. 
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2. Tota carrossa i comparsa que participi a les rues, hagi fet la inscripció en el termini establert, 
reuneixi les condicions marcades en aquestes bases i hagi estat acceptada, té dret a una 
subvenció. 
 
3. Les subvencions es distribueixen de la següent manera: 

 
SUBVENCIONS 

 
 

CARROSSES COMPARSES 

DIVENDRES  -  SEGUR DE CALAFELL 200 € 100 € 
DISSABTE  -  LA PLATJA DE CALAFELL 200 € 100 € 
DIUMENGE  -   CALAFELL 200 € 100 € 

 
4. Cada comparsa i carrossa només pot obtenir una única subvenció per categoria i per cada dia 
que participi. No és obligatòria la participació en les tres rues. 
 
5. Independentment de l’obligatorietat de complir aquestes Bases, a fi i efecte de poder gaudir 
d’aquestes subvencions, tots els participants han de fer el recorregut sencer, i han d’estar 
presents en el lloc de concentració marcat per l’organització al recompte inicial abans de la 
sortida, puntualment una hora abans de l’inici de la rues. 
 
6. L’incompliment de qualsevol d’aquestes Bases comporta la retirada de la subvenció a què es 
pugui tenir dret, així com la no participació en posteriors edicions del carnaval.  
 
7. Per poder fer efectives aquestes subvencions, les comparses i carrosses han de justificar la 
compra de material per a la confecció de la carrossa o per a les disfresses (queden exempts les 
begudes i l’alimentació) igual o superior a l’import de l’ajuda amb factures i/o tiquets originals o 
còpies compulsades. Aquestes factures han de ser emeses a nom de l’entitat o en cas que no 
sigui entitat, a nom del representant del grup inscrit. 
La presentació d’aquests justificants es farà a través de les oficines del SAC, mitjançant instància 
registrada, dirigida al departament de Turisme, indicant com a concepte: Factures per justificar el 
cobrament de la subvenció de carnaval. 
Aquestes s’hauran de presentar com a màxim en el termini de 3 mesos des de la finalització del 
carnaval. 
 
8. La no justificació de l’import concedit determina la revocació de la subvenció a la qual es tenia 
dret. 
 
G. PAUTES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ A SEGUIR PEL RESPONSABLE DEL GRUP 

  
Aquests actuaran segons les indicacions del responsable de l’organització i cap d’emergències.  
Genèricament han de: 

 

- Disposar obligatòriament dels extintors necessaris i en les condicions adequades. 
- Conèixer el funcionament del sistema de l’extintor. 
- Aplicar l’extintor en cas necessari. 
- Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i seguretat dels 

costats de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i siguin eficaces, de què es 
mantingui la separació de seguretat entre aquestes i el públic, i de què es garanteixi el pas 
segur de la rua, fent compatible la rua i la presència d’espectadors. A cada costat hi ha 
d’haver un espai, mai inferior a 1 metre lliure. 
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- Prevenir una distància de seguretat entre el focus d’un possible incident i els participants i el 
públic. 

- Avisar al servei de seguretat o a altre de l’organització d’un incident i de la seva naturalesa. 
- Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui l’indicada per l’organització, 

no retardant-se, ni avançant-se. 
 
DAVANT D'INCIDENTS 

 
Els responsables de la carrossa i comparsa alertaran a la resta de participants i públic. Donaran 
avís a l’organització i previndran de possibles nous col·lapses determinant una major separació 
o espai de seguretat. 

 
   Telèfons d’utilitat únicament en cas necessari : 
 
     Patronat Municipal de Turisme 
     Organització:   
                           - Imma 
                           - Marga 

 977 69 91 41 
                       

647 751 496  
647 751 482 

    Policia local 092 / 977 69 90 07 
    Creu Roja 627 422 222 
    Emergències mèdiques, mossos d’esquadra, bombers 112 

 
 
H. POTESTATS DEL PATRONAT DE TURISME 
 
1. El fet d’inscriure’s i participar en el Carnaval “Xurigué” de Calafell comporta l’autorització i el 
consentiment a l’organització d’utilitzar les imatges preses, difondre-les i/o publicar-les quan 
aquesta ho consideri oportú. 
 
2. L’organització pot exigir un control d’alcoholèmia, practicada per un agent qualificat, als 
conductors de les carrosses i vehicles, en el moment que ho estimi convenient. 
 
3. En cas de disfuncions durant el recorregut de les rues l’organització pot sancionar el grup a 
no sortir en la següent rua i/o a l’expulsió de la rua. 
 
4. L'organització pot fer qualsevol canvi de les rues o d’aquestes bases, quan causes d’interès 
general així ho justifiquin. 
 
5. L’organització no es fa responsable de cap incident motivat per l’incompliment d’aquestes 
bases. 
 
6. L’organització es reserva el dret de negar la participació a les carrosses i comparses que en un 
moment determinat i per causa visible fes recomanable aquesta mesura, així com el dret de 
determinar si una carrossa o comparsa ho és o no. 
 
7. L’organització es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua i el concurs, en el cas que no hi 
hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps.  
 
8. L’organització, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui necessària per 
al bon desenvolupament de l’acte. 
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9. Els imprevistos i qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes Bases seran resolts pel Patronat 
de Turisme de l’Ajuntament de Calafell. 
 
I. ALTRA INFORMACIÓ IMPORTANT 
 
1. Es recomana als participants no abusar de les begudes alcohòliques. És obligatori vetllar per 
un consum responsable de begudes alcohòliques en el decurs de les rues. També queda prohibit 
la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició de qualsevol tipus de recipient que contingui 
beguda, ja sigui gots penjats al coll, ampolles, garrafes o contenidors de plàstic, etc. 
 
2. És obligatori complir uns mínims de qualitat en la carrossa i en les disfresses de les comparses, 
desfilar amb una mínima coreografia en el decurs de les rues i que els membres d’una carrossa o 
comparsa no desfilin en estat d’embriaguesa o sota efectes de substàncies estupefaents. 
 
3. S’han de respectar les mesures que hi ha proposades en les bases per tal d’evitar desgràcies 
personals i de les mateixes carrosses. 
 
4. Infringir aquestes bases o qualsevol incompliment al respecte suposarà l’exclusió de les rues 
i/o la pèrdua de tot dret a cap premi i/o subvenció. 
 
5. L’incompliment també pot comportar la pèrdua dels drets de participació adquirits i no poder 
participar en les següents edicions, inclòs en la d’estiu. 

 



 
 
 
 
 

Ajuntament de Calafell 
  Àrea de Serveis Interns 

 
 
Alta / Modificació de dades de creditor /de la creditora 
(Ordre 382/2003, de 24 de juliol, del Departament d’Economia i Finances) 

 
I. Dades del creditor / de la creditora 

NIF o CIF Nom o denominació social 

Adreça CP 

Municipi Província Telèfon 

Fax Correu electrònic  
 
II. Dades del representant legal 

NIF o CIF Nom o denominació social 
 
III. Alta de dades bancàries  

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 

IBAN 

Adreça 

CP Municipi 

Localitat i data Diligència de conformitat de l’entitat de 
crèdit. 

Signatura del creditor / de la creditora 

 

Signat i segellat 

 
IV. Baixa de dades bancàries 

 
 Sol·licito que doneu de baixa les dades bancàries següents: 

 
IBAN 

 
 Sol·licito que doneu de baixa totes les dades bancàries que constin en el fitxer de creditors de 

l’Ajuntament de Calafell. 
 
Localitat i data 

Signatura del creditor / de la creditora 

 
 
 

 
 
 
 

 

Avís legal  
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran 
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins 
indicats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
per escrit a:  
Servei d’Atenció al Ciutadà 
Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, Tarragona 

 



  

 
 
 

PROGRAMA D’ACTES DEL CARNAVAL “XURIGUÉ” DE CALAFELL 2016, 
EL CARNAVAL DE LA COSTA DAURADA 

 
 
 
� Dijous, 4 de febrer de 2016 

 
A la pl. Catalunya de Calafell tindran lloc els següents actes: 
 
17.30 h. XOCOLATADA INFANTIL. 
 
18 h. ESPECTACLE INFANTIL. 
 
19 h. Arribada i PREGÓ a càrrec de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. 
 
� Divendres, 5 de febrer de 2016 
   
20.00 h. Concentració de carrosses i comparses. 
 
21.00 h. Inici de la RUA DEL CARNAVAL DE SEGUR DE CALAFELL. 
 
� Dissabte, 6 de febrer de 2016 
 
17.30 h. CARNAVAL INFANTIL, al Pavelló Jaume Vilamajó de Segur de Calafell. 
 
22.00 h. Concentració de carrosses i comparses. 
 
23.00 h. Inici de la RUA DE CARNAVAL DE LA PLATJA DE CALAFELL. 
 
� Diumenge, 7 de febrer de 2016 
 
12.30 h. CARNAVAL INFANTIL, al Pavelló Joan Ortoll de Calafell. 
 
16 h. Concentració de carrosses i comparses. 
 
17 h. Inici de la RUA DE CARNAVAL DE CALAFELL (Poble). 
 
 
 


