BASES DE PARTICIPACIÓ DE CARNAVAL
ALTAFULLA 2019

El Carnaval d’Altafulla se celebrarà del 28 de febrer al 6 de març de 2019.

1. Condicions per participar:
Per participar a les rues de carnaval i per tenir dret al premi de participació, els grups que s’hi
presentin s’han d’inscriure prèviament a través d’instància, omplint el formulari d’inscripció
adjunt.
Les inscripcions es podran presentar fins les 12.00h de divendres 15 de febrer de 2019, dia en
què es faran a les 18.00h dos sortejos per determinar l’ordre de sortida de les carrosses i de les
comparses durant les rues de dissabte 2 de març i diumenge 3 de març de 2019. Amb el resultat
dels dos sortejos, s’intercalaran les carrosses i les comparses segons l’ordre obtingut al sorteig per
millorar estèticament les rues.
En cas que a última hora l’organització autoritzi a inscriure alguna carrossa o comparsa més, es
posaran al final de tot en ordre correlatiu d’inscripció.
Per participar en la categoria de carrossa, la plataforma ha de tenir un mínim de 4 m de llargada
per 2 m d’amplada i n’han de formar part un mínim de 15 persones disfressades d’una mateixa
temàtica.
Per participar en la categoria de comparsa el grup ha de tenir un mínim de 15 persones amb una
disfressa igual o que faci referència a una mateixa temàtica.
Els vehicles auxiliars han d’estar adequats a la seva temàtica.

2. Exigències de seguretat:
Cada carrossa i cada comparsa amb vehicle ha de destinar dues persones perquè s’encarreguin
de garantir la seguretat de tots els participants del seu grup, els quals aniran identificats amb un
braçalet que facilitarà l’organització per tal que els cossos de seguretat o la mateixa organització
pugui identificar-los i adreçar-se a ells en cas de necessitar comunicar quelcom durant el
recorregut de la rua. En acabar la rua de diumenge, s’hauran de retornar els braçalets a
l’organització.
És obligatori pels grups que portin generadors, dur un extintor per a cada generador i que hagi
passat la revisió corresponent. Per tal de prevenir riscos, hauran de situar-se en un lloc de fàcil
accés.
S’ha de vigilar la sobrecàrrega de carrosses i, sobretot, extremar les precaucions en el cas que hi
hagi canalla.

Els conductors dels diferents vehicles estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de
circulació, així com a la legislació vigent en matèria de vehicles i han de tenir la corresponent
assegurança obligatòria. En cas d’accident la responsabilitat serà de les carrosses i dels vehicles
implicats.
Com a mesura preventiva i per evitar possibles accidents, es realitzarà control d’alcoholèmia als
conductors de les carrosses ½ h abans de començar les rues i ½ h després d’arribar al punt final
del trajecte. La Policia Local passarà per les carrosses per avaluar que es compleixin les normes
requerides i per identificar amb nom, cognoms i DNI i fer el control d’alcoholèmia als
conductors. En el cas que alguna carrossa porti conductor de reserva, aquest segon s’haurà
d’identificar i també se li farà el control d’alcoholèmia.
No està permès fumar a l’interior de les carrosses donada l’existència de material inflamable.
Queda totalment prohibida la presència de carretons de supermercat.
Durant els trajectes fora de les rues quedarà prohibit el transport de persones. Només es
permetrà la presència del conductor i dues persones.
Els participants a la rua hauran de seguir en tot moment les indicacions de la organització, de la
Policia Local i dels seus representants.

3. Normes de les rues:
Queda prohibit llançar qualsevol tipus de pirotècnia, foc, aigua, esprais de serpentines ni cap
objecte que pugui fer mal.
Per tal de preservar la imatge i el bon funcionament de les rues, l’organització demana als
participants que limitin el consum de begudes alcohòliques i, donat que el públic és familiar,
no en facin ostentació. Segons normativa vigent que regula el consum de begudes alcohòliques
en espais públics, quedarà prohibit el consum i subministrament d’alcohol als menors d’edat
durant les rues.
És obligatori complir uns mínims de qualitat en la carrossa i en la disfressa de les comparses,
desfilar amb una coreografia en el decurs del tram de lluïment (tot el tram del carrer Cantó de la
Vila) i NO DESFILAR EN ESTAT D’EMBRIAGUESA O SOTA ELS EFECTES DE
SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS.
Les conseqüències derivades del no compliment de tot l’esmentat anteriorment comportarà les
següents sancions segons la gravetat de la infracció:
•
•
•

Exclusió de la rua
No obtenir el premi de participació
No participació en futures edicions del Carnaval

4. Premi de participació:
Per obtenir el premi de participació, els grups hauran de ser presents a totes les activitats de
carnaval proposades i de la següent manera:
•
•
•

Les rues de dissabte- nit i diumenge-tarda (amb el nombre mínim de persones establert).
A l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes (el dijous gras) s’haurà de garantir l’assistència
de quatre membres de cada grup participant.
A l’enterrament de la Sardina (la rua de dimecres de cendra) s’haurà de garantir
l’assistència de quatre membres de cada grup participant i que a més hauran de venir
disfressades un de monja o capellà i dos – com a mínim - de “ploraneres”.
L’organització deixarà a cada grup una disfressa de monja (si cal) que es retornarà en
“bon estat” un cop acabat l’acte.

Tindran dret a cobrar el 100 % del premi de participació aquelles carrosses que, com a mínim,
tinguin un 60 % de participants que siguin vilatans d’Altafulla. La resta de carrosses
participants que no compleixin aquest requisit, se’ls agrairà la seva participació amb 50 €,
sempre i quan s’hagin inscrit prèviament al carnaval d’Altafulla 2019 dins dels terminis
establerts i compleixin també les normes de les bases.
Així mateix les comparses inscrites dins el termini establert que, com a mínim, no tinguin un 60
% de participants que siguin vilatans d’Altafulla, no tindran dret a cap mena de premi.

Imports:
Les carrosses rebran 450 €.
Les comparses rebran 200 €.
L’organització serà l’encarregada de determinar si els grups han complert les bases de
participació i tenen dret al premi de participació.

5. Confeti:
Els grups inscrits a les rues rebran:
Carrosses: 5 sacs
Comparses: 2 sacs
Cada grup haurà d’anar a recollir el confeti que li correspongui al magatzem de la brigada
municipal (c/ Marquès de Tamarit cantonada amb c/ de les Moreres), el divendres 22 de
febrer de 12.00 h a 13.00 h. En cas que algun grup no passi a recollir-lo, s’entendrà que renuncia
al confeti.

OBSERVACIONS:
El que serà d’obligat compliment és que l’ordre de sortida de les carrosses del dissabte es variarà
en dues posicions per a la rua del diumenge (la que ocupa el lloc número 1 passarà al lloc
número 3; la que ocupa el lloc número 2 passarà al lloc número 4, i així successivament). Això
és així per tal de donar la mateixa oportunitat de “lluïment” dins les rues.
La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resta de normes establertes per
l’organització.
El fet de no arribar als mínims de persones o a l’incompliment de les bases, seran motius de
retirada del premi de participació.
L’organització, si ho creu oportú, podrà establir qualsevol altra norma que cregui necessària per
al bon desenvolupament dels actes.
Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases serà resolt per l’organització.
L’organització del carnaval d’Altafulla 2019, és competència de la Regidoria de Festes de
l’Ajuntament d’Altafulla.

Fitxa inscripció Carnaval Altafulla 2019
Nom del grup: .....................................................................................
Nombre participants: ...........................................................................
Categoria (comparsa o carrossa): .........................................................
Voldreu confeti: ........................

Nom i cognoms responsable 1 del grup: ...............................................
............................................................................................................
DNI responsable 1 del grup : ...............................................................
Telèfon responsable 1 del grup: ............................................................

Nom i cognoms responsable 2 del grup: ...............................................
............................................................................................................
DNI responsable 2 del grup : ...............................................................
Telèfon responsable 2 del grup: ............................................................

E-mail contacte: ..................................................................................

Dades bancàries i compte corrent per fer ingrés, mitjançant un document
adjunt de Certificat de titularitat bancària

