
EDICTE 

La sessió de caràcter ordinari del Ple de l’Ajuntament de Calafell celebrada el dia 6 de 
novembre de 2017, aprovà inicialment la modificació  de les Bases de participació del 
Carnaval Xurigué de Calafell i la convocatòria de subvencions per a l’exercici 2018, així 
com sotmetre a informació pública pel termini de vint dies naturals, el text íntegre de les 
bases. Tanmateix va aprovar simultàniament la convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva per a carrosses i comparses 
participants en el Carnaval Xurigué 2018.

 Els terminis de presentació de les sol.licituds seran del 8 al 12 de gener de 2018.

Quan no s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments, aquest acord d’aprovació 
provisional esdevindrà d’aprovació definitiva. I donat que les Bases de participació del 
Carnaval Xurigué de Calafell i reguladores de les subvencions estan aprovades inicialment, 
en cas que es produeixi alguna reclamació, quedarà interromput el termini de la 
presentació de sol.licituds, i resolta aquesta, tornarà a obrir-se el termini de presentació de 
sol.licituds de participació en la convocatòria de subvencions pel temps que encara resti.

Convocatòria 2018

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  PER A CARROSSES I COMPARSES PARTICIPANTS EN EL 
CARNAVAL XURIGUÉ 2018 DE CALAFELL.

Cada any, la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Calafell organitza les tradicionals 
rues de carnaval pels tres nuclis del municipi.

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 del 8 al 12 de gener.

3. Les inscripcions es poden realitzar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al 
Ciutadà (SAC), en cas de persones físiques, i telemàticament a través del web de 
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l’Ajuntament, en cas de persones físiques o jurídiques, segons el que estableix la llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

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, i en el cas 
de les entitats i/o associacions, a més a més, un document acreditatiu 
d’estar inscrita en el Registre d’Associacions i/o NIF.

c) L’original del document d’alta de les dades bancàries de creditors de 
l’Ajuntament omplert on s’haurà de fer el 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 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.

    Una vegada el grup ha estat admès:

h) Justificant d’haver subscrit les preceptives assegurances de responsabilitat 
civil, d’accidents sobre els participants, que cobreixi el volum de persones 
que formen el grup i específicament els menors d’edat i de responsabilitat 
civil de la carrossa per import de 150.000 € de capital assegurat, requisit 
sense el qual no es podrà participar en les rues.
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i) Les carrosses i/o comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor 
han de presentar la preceptiva assegurança de vehicles a motor, requisit 
sense el qual no podran participar en les rues. 

j) Tanmateix caldrà aportar el justificant de la ITV i el permís de conducció 
dels vehicles i dels conductors que desfilin.

k) Tota carrossa o altra construcció que pretengui participar a l’acte ha de 
presentar la següent documentació de seguretat, 10 dies abans del inici de 
la primera rua.

- Document elaborat i signat per un professional reconegut que 
estigui en exercici en l’activitat, o professional acreditat, on consti 
que la carrossa o altra construcció ha estat inspeccionada en la part 
mecànica i elèctrica, i ha de reunir els requisits de solidesa i de 
muntatge amb seguretat, garantint la seguretat constructiva per 
circular, la solidesa i el bon funcionament estructural. Així mateix, el 
sistema elèctric ha de complir les normes de baixa tensió.

5. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes Bases i de la resta de normes establertes 
per 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.

B. SELECCIÓ

1. La selecció de les carrosses i comparses que han de participar en les rues es farà segons 
el criteri de l’organització, fent prevaldre els aspectes estètics i d’originalitat de la 
proposta.

2. A fi d’establir un criteri de selecció dels participants i tenint en compte que les carrosses 
són vehicles de gran tonatge modificats, a efectes de garantir la sostenibilitat i la 
seguretat, i que els grups participants i les seves carrosses han de fer importants 
desplaçaments, s’escollirà els de major proximitat, en cas d’haver de seleccionar entre 
diferents participants.
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3. La decisió sobre la selecció la pren discrecionalment el Tribunal designat i serà 
discrecional.  L’organització es posarà en contacte amb els grups de carrosses i comparses 
seleccionats.

 C. TRIBUNAL DE SELECCIÓ

1. Aquest tribunal serà designat per decret i serà el responsable de dur a terme la selecció 
dels grups participants. 

D. 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, 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 de les pòlisses de les assegurances 
esmentades. L’import d’aquestes anirà a càrrec de cada grup participant. Se n’haurà de 
facilitar una còpia a  l’oficina de turisme de la Platja de Calafell (seu de l’Ajuntament de 
Calafell) com a molt tard tres dies abans de la primera rua. No s’acceptaran estudis, ni 
propostes d’assegurances. L’incompliment d’aquest requisit suposarà la prohibició de 
participació a les rues.

Les quanties mínimes a assegurar per la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, 
segons l’art. 77 del 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 €.
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- Fins a 300 persones en el grup (tenint en compte, segons aquestes Bases, que el nombre 
màxim de participants per grup és de 200 persones), 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” de l’edició que 
correspon, 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. En aquest sentit hi constarà una declaració de la companyia 
assumint tota la responsabilitat davant l’Ajuntament pels danys i perjudicis que puguin 
causar.

6. No s’acceptarà cap grup que desfili amb una disfressa o carrossa guarnida ja utilitzada, 
durant l’any anterior, 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. La publicitat en cap cas serà la part 
preponderant de la disfressa o de la carrossa.

€8. Totes les carrosses i comparses han de designar una persona responsable, que tindrà 
les atribucions següents:

a) Podrà autoritzar que les seves dades siguin facilitades als mitjans de 
comunicació. S’entendrà que consent en cas de manifestació expressa en 
sentit contrari.

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, del 
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.
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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; 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). L’Ajuntament 
de Calafell s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la 
participació de menors en el Carnaval “Xurigué” de Calafell, i 
l’administració de les dades i imatges correspondrà a l’Ajuntament.

f) Declara que disposa de les autoritzacions i els 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 a l’Ajuntament de Calafell de les 
responsabilitats que es puguin derivar i coneix que l’Ajuntament de Calafell 
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 la seva contra 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. L’Ajuntament de Calafell 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 part de 
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.

E. 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, l’Ajuntament de Calafell 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 adequats a la seva temàtica. 

4. Queda totalment prohibida la presència de carretons de supermercat.

5. Les carrosses participants a les diferents rues han de portar un aparell extintor (tipus 
CO2  o el que correspongui segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels 
generadors que hi 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 amb el motor apagat i sense fumar.
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9. Els vehicles de quatre o més rodes que desfilin han de portar personal 
d’acompanyament a peu per garantir la seguretat de tercers. Aquestes persones han de 
portar armilles reflectants.

- Vehicle fins a 7 m de llarg, 2 persones, una a cada lateral del vehicle desfilant.
- Vehicle fins a 12 m de llarg, 4 persones, dues a cada costat del vehicle desfilant.
- Vehicle fins a 15 m de llarg (articulada per tractor i remolc), sis persones, tres a 

cada costat del vehicle desfilant
 

F. DESFILADA

1. Només poden participar en les rues les carrosses i comparses inscrites prèviament i que 
hagin estat autoritzades per l’Ajuntament de Calafell.

2. L’ordre de sortida de la desfilada es determina per l’ordre d’arribada al punt de 
concentració. L’Ajuntament de Calafell es reserva el dret de poder modificar aquest ordre.

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.

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 personal de seguretat que 
s’encarregui 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. 

- Fins a 30 participants, 2 persones, una a cada costat.
- Fins a 60 participants, 4 persones, dues a cada costat a distància d’uns 10 metres.
- Fins a 90 participants, 6 persones, tres a cada costat a distància d’uns 10 metres.
- Fins a 130 participants, 8 persones, quatre a cada costat a distància de fins a uns 15
   metres.

- Fins a 175 participants, 10 persones, cinc a cada costat a distància de fins a uns 15
   metres.

- Fins a 200 participants, 12 persones, sis a cada costat a distància de fins a uns 15
   metres.
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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 i evitar els talls de la desfilada.

8. Les persones que no vagin disfressades no poden desfilar acompanyant les carrosses i 
comparses, excepte el personal de seguretat.

9. Queda totalment prohibit emprar qualsevol tipus de pirotècnia, efectes especials i 
aparell que impliqui la utilització de foc, 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, excepte per 
reposar carburant als generadors i/o una 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.

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, perdrà la 
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subvenció, perdrà els 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 rua abans d’haver finalitzat el recorregut d’aquesta.

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.

G. 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, d’acord a les bases de participació.

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. Els premis van a càrrec 
de l’aplicació pressupostària C01 4320 2269911 01 Concursos, que es 
distribueixen de la següent manera:

DISSABTE  -  LA PLATJA DE CALAFELL 

LOCALS

VISITANTS

CARROSSES COMPARSES CARROSSES COMPARSES

1r. 500 € 1r.  300 € 1r.  500 € 1r.  300 €

2n. 400 € 2n. 200 € 2n.  400 € 2n. 200 €

3r. 300 € 3r. 100 € 3r.   300 € 3r. 100 €
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*Les condicions de pagament dels premis atorgats estan regulades a les bases d’execució 
del pressupost municipal. Les retencions fiscals vindran determinades segons normativa 
vigent.

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 serà designat per decret i serà el responsable de dur a terme les votacions dels 
millors grups.

8. El jurat tindrà en compte els criteris següents:

a) Per als grups que presentin “carrossa”:

- Confecció carrossa.
- 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. 
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- 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 de l’Ajuntament de Calafell.

10. L’incompliment de qualsevol d’aquestes bases comportarà la retirada dels premis a 
què es pugui tenir dret.

H. SUBVENCIONS

1. Per tenir dret a la subvenció de participació cal estar inscrit i haver estat autoritzat a 
participar.

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, hagi estat acceptada i hagi 
completat la rua d’acord a les bases de participació, té dret a una subvenció.

3. Les subvencions recollides a les presents bases van a càrrec de l’aplicació pressupostària 
C01 4320 4800007 01 Convenis i Subvencions, que es distribueixen de la següent 
manera:

SUBVENCIONS

CARROSSES COMPARSES

RUA DE SEGUR DE CALAFELL 200 € 100 €

RUA DE LA PLATJA DE CALAFELL 200 € 100 €

RUA DE CALAFELL POBLE 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 les rues.
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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-
les amb la compra de material per a la confecció de la carrossa o per a les disfresses,  igual 
o superior a l’import de l’ajuda amb factures i/o tiquets originals o còpies compulsades (en 
el cas dels tiquets, l’import d’aquests no pot ser superior a 200 euros). 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, juntament amb el model de documentació justificativa de 
subvencions, que s’adjunta a l’expedient, i d’acord a les Bases d’execució del pressupost.

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.

I. POTESTATS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

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 cregui 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.
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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 les rues 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.

9. Els imprevistos i qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes Bases seran resolts per 
l’Ajuntament de Calafell.

J. 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 prohibida la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició de qualsevol tipus de recipient 
que contingui beguda, com 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.

K. RÈGIM SANCIONADOR

1. Es crea una Comissió Tècnica del Carnaval que vetllarà pel compliment d’aquestes 
bases. Aquesta Comissió estarà formada per les següents persones:

- La regidora de Turisme

- La tècnica de Turisme.

- La persona responsable de l’acte.

- El tècnic de Protecció Civil.
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- El cap de la Policia local o persona en qui delegui.

- El/la cap de negociat de Via Pública o persona en qui delegui.

- Un representant de l’empresa contractada pels serveis sanitaris.

- El cap de l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil o persona en qui delegui.

- El responsable de l’empresa de seguretat i control contractada per a l’acte.

Aquesta Comissió podrà proposar a l’òrgan competent la imposició de sancions per 
incompliment d’aquestes bases. La sanció principal que es pot imposar és la retirada de la 
subvenció a la qual es tingués dret per incompliment d’aquestes bases.

2. 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.

3. L’incompliment també pot comportar la pèrdua dels drets de participació adquirits i no 
poder participar en les següents edicions.

El Secretari, Alexandre Pallarès Cervilla
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