Ajuntament de l’Escala
vila marinera

CARNAVAL DE L’ESCALA
BASES REGULADORES DEL CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES DE LA RUA
D’HIVERN 2020
Aquestes bases són d’obligat compliment per a les persones que vulguin participar a la
Rua de Carnaval de L’Escala i convocades per la Comissió de Carnestoltes La Farandola
de l’Escala:
Cada grup nomenarà una persona responsable que serà l’única interlocutora vàlida
amb l’organització. Aquesta persona tindrà cura que el seu grup mantingui un
comportament adequat i compleixi aquestes bases.
En el cas de les carrosses, serà imprescindible disposar de dues persones de
contacte, que a més, assumirà les tasques pròpies d’Equips de Primera Intervenció,
en cas de produir-se alguna emergència durant la Rua.
Les dades de contacte d’aquestes persones (nom i cognoms i telèfon) s’identificaran
en el moment del registre de la comparsa; es comunicaran els canvis a l’Organització.
Carrosses :
 Es considerarà carrossa qualsevol estructura mòbil, autopropulsada o
remolcada, que permeti el desplaçament de persones, ja sigui a sobre, a sota, a
dins o a fora.
 Les mides mínimes seran de 2 metres d’amplada, 3 metres de llargada i 2’5
metres d’alçada.
 Les mides màximes seran de 3,10 metres d’amplada, 14 de llargada i 4
d’alçada.
 Un vehicle que només estigui disfressat no serà considerat carrossa.
 Totes les carrosses han de dur un extintor de pols ABC, mínim 6 kg., i amb la
pressió adequada i dues falques per les rodes de cada un dels vehicles.
 Els generadors estaran protegits contra contactes elèctrics (disposarà de presa
de terra; només els manipularà personal format), cremades i contacte amb
elements mòbils.
 Els desnivells de plataformes o vehicles superiors a 1,2 metres es protegiran
adequadament amb baranes rígides i fortes, d’alçada mínima de 100 cm., i
disposaran de barra intermitja; imprescindible quan es transportin nens sobre el
vehicle.
 Ús de pirotècnia: Es portarà algun absorbent per possibles fuites de
combustible (sepiolita, serradures, ...)
 Abans d’assistir a la Rua, es comprovarà el bon estat dels frens de vehicles i
remolcs.
 Música: Totes les carrosses hauran de disposar els altaveus en la mateixa
direcció, que s’estableix que serà al darrera del vehicle (mirant cap endarrere),
intentant evitar que la música de la carrossa no es solapi amb la de la carrossa
immediatament anterior a aquesta.
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Queda totalment prohibit, segons a la normativa de trànsit, el consum d’alcohol
del conductor de la carrossa.

Les carrosses que no acompleixin la normativa, quedaran excloses immediatament de la Rua.
Comparses :
 El nombre mínim de persones que formaran una comparsa és de 15. La
comparsa es situarà al darrera de la carrossa i efectuarà balls que no seran
estàtics, sinó en moviment, i en la direcció de la rua, per tal de no interferir en
la dinàmica de la desfilada.
1. INSCRIPCIÓ
Serà obligatòria la inscripció per a totes les colles participants en la rua, abans del dia 7 de
febrer. Aquesta es podrà realitzar presencialment a l’ajuntament de l’Escala (Oficina d’Atenció
al Ciutadà) o telemàticament a la seu electrònica de l’ajuntament de l’Escala (en el cas
d’associacions i/o entitats) www.lescala.cat, adjuntant:
A) Fitxa d’inscripció amb totes les dades sol·licitades
B) Fotocòpia del NIF de la Colla o entitat inscrita o, fotocòpia dels DNI dels dos
representants de cada colla participant (sempre i quan no estiguin constituïts com a
associació)
Així mateix, si es vol beneficiar de les corresponents subvencions (exposades en l’apartat
6.Subvencions) esmentades en aquestes bases, caldrà aportar la següent documentació, i en
el moment de la inscripció:
C) Fitxa de Tercers o proveïdors de l’Ajuntament de l’Escala
D) Certificat d’estar al corrent de les Obligacions Tributàries amb l’ajuntament de l’Escala i
amb Hisenda
E) Certificat d’estar al corrent de les Obligacions amb la Seguretat Social
F) Declaració Jurada conforme no s’incorre en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir
subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament
de subvencions, que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les
condicions previstes en el cos de la resolució de concessió i en la normativa general de
subvencions i que comunicarà a l’ajuntament de l’Escala l’obtenció de subvencions o
ajuts pel mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics o
privats,
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G) Declaració de les poblacions on s’ha presentat anteriorment la carrossa participant, si
n’és el cas
2. JURAT
El Jurat que decidirà els premis, el veredicte del qual serà inapel·lable, estarà format per 3
o 5 persones, locals o foranies, el nom de les quals i el veredicte, no es donarà a conèixer
fins la mitja part del ball del diumenge de carnaval.
Les carrosses i comparses concursaran per separat (2 categories). Es qualificarà
l’originalitat, la feina en la construcció i l’ambientació musical conseqüent amb el
context de l’obra. Veure annexa amb el quadre de puntuació pel Jurat.
3. DATA
La Rua de Carrosses i Comparses es celebrarà el diumenge 23 de febrer de 2020. La
sortida és a les 11 del matí.
4. CONCENTRACIÓ
La concentració de carrosses serà el diumenge dia 23 de febrer a les 10.00h al aparcament de
Can Parals. Les comparses es concentraran a les 10.30h .
Els membres de la Comissió de Carnaval numeraran i ordenaran les carrosses per sortir en
rua a l’aparcament de Can Parals, que es farà a les 11.00h.
Un cop ordenades, i fins que no s’iniciï el recorregut, esperaran el seu torn amb els motors
dels vehicles parats, també durant la rua, en cas d’haver d’esperar.
5. RECORREGUT
El recorregut habitual serà:
Ronda dels Oficis, Av. Girona, Av. Ave Maria, Pg del Mar, Pg JM Isern, La Punta, la Platja, C/
Enric Serra i Plaça de les Escoles, on finalitza.
En aquest punt es considera finalitzada la rua. No obstant les carrosses no s’hi podran
estacionar, i hauran de continuar la seva marxa en direcció fora població.
Per criteris de seguretat, amplada de vials, distancia del recorregut, mobilitat i desplaçament
en zona comercial, aquest recorregut únicament permet la participació de 20 carrosses.
L’Organització i les autoritats municipals han previst un recorregut alternatiu, que podria
adaptar-se per motius de seguretat o per condicions meteorològiques adverses (Avda. Girona,
Ave Maria, carrer Camí Ample, Carrer Llevant i acabaria a Avinguda Girona).
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6. SUBVENCIÓ
Amb l’objectiu de potenciar el teixit associatiu de la Vila de l’Escala, fomentar la promoció
cultural del poble, es considera que la proporció més idònia de participació és de 8 carrosses
de l’Escala i la resta podrien ser foranies.
En aquest sentit es concedirà una subvenció de 650€ a les carrosses participants de l’Escala
(un màxim de 8 carrosses) i de 125 € a les carrosses foranies (un màxim de 12 carrosses). En
cas de rebre més inscripcions de carrosses foranies, de les que permet el recorregut, es
tindria en compte l’ordre de classificació de la rua anterior.
Es concedirà també una subvenció de 100€ a les comparses que participin només en aquesta
categoria.
En total es subvencionaran un màxim 20 carrosses per Rua. L’ingrés es farà mitjançant
transferència bancària al compte corrent que cada colla participant indiqui. Aquesta
Subvenció va a càrrec de l’Ajuntament de l’Escala, tal i com es recull en el conveni de
col·laboració vigent amb la comissió de Carnaval la Farandola.
Així mateix, amb l’objectiu de promocionar el nom de la Vila de l’Escala, i per aquelles
carrosses de l’Escala que participin en altres carnavals, se’ls hi concedirà una subvenció de
150€, sempre i quan hi hagi consignació pressupostària. Aquesta subvenció s’haurà de
sol·licitar amb la corresponent instància telemàtica, aportant fotografies de la carrossa en
l’esmentada rua ( en la que es vegi bé el nom de l’Escala a la carrossa), còpia de la inscripció
al carnaval de la població on es participi i certificat de participació a la mateixa, a més de la
documentació que figura al punt 1. Inscripció

7. PREMIS
La Comissió de Carnaval La Farandola convoca dos concursos amb premis: Concurs de
Carrosses i comparses inèdites (que s’estrenen a l’Escala) i Concurs de Carrosses no
inèdites (que no s’estrenen a l’Escala).
En el Concurs de Carrosses i comparses inèdites, la comissió premiarà dues categories
(categoria Carrossa i categoria Comparsa), amb primer, segon i tercer premis, segons
categoria i puntuació obtinguda pel Jurat.
L’import dels premis és :
Premis / categoria
Categoria CARROSSA INÈDITA
Categoria COMPARSA INEDITA

1ER PREMI
900€
600€

2ON PREMI
750€
450€

3ER PREMI
550€
350€
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Tanmateix, el Jurat podrà proposar a la Comissió del Carnaval la Farandola, la concessió d’un
premi especial o accèssit, quan ho consideri oportú, per valor de 250€.
En el Concurs de Carrosses NO inèdites ( ja estrenades) la comissió premiarà amb un
primer, segon i tercer premi les carrosses que s’hagin estrenat en altres carnavals, però que
també assisteixen al de l’Escala.
L’import dels premis és:
Premis / categoria
Categoria CARROSSA NO INÈDITA

1ER PREMI
275€

2ON PREMI
175€

3ER PREMI
125€

D’acord amb el que es recull en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i la
Comissió del Carnaval la Farandola de l’Escala, una part d’aquest premis els assumirà
directament la Comissió de Carnestoltes, i es lliurarà en efectiu durant el dinar de carrosses el
diumenge de Carnaval. L’altra part del premi, es lliurarà posteriorment, des de l’Ajuntament,
mitjançant transferència bancària, en el número de compte indicant en la Fitxa de Tercers, que
s’haurà d’haver lliurat per Seu Electrònica, en el moment de la inscripció de la participació de
la carrossa a la Rua de Carnaval, sempre i quan s’hagi aportat tota la documentació
sol·licitada i dins el termini màxim de 6 mesos, des del moment de la celebració de la rua.
En aquest sentit, en la categoria de premis per Carrossa inèdita, la Comissió de Carnaval
pagarà 600€ corresponents al 1er, 450€ corresponents al 2on, 250€ corresponents al 3er i
150€, al premi especial s’hi n’hi hagués. Així mateix, l’Ajuntament pagarà 300€ corresponents
al 1er, 300€ corresponents al 2on, 300€ corresponents al 3er i 100€, al premi especial s’hi n’hi
hagués.
En la categoria de comparsa, la Comissió de Carnaval pagarà, 450€ corresponents al 1er,
300€ corresponents al 2on, 200€ corresponents al 3er. Així mateix, l’Ajuntament, pagarà 150€
corresponents al 1er, 150€ corresponents al 2on, 150€ corresponents al 3er.
En la categoria de Carrossa no inèdita ( ja estrenades), la Comissió de Carnaval pagarà 225€
corresponents al 1er, 125€ corresponents al 2on i 75€ corresponents al 3er. Així mateix,
l’Ajuntament, pagarà 50€ corresponents al 1er, 50€ corresponents al 2on i 50€ corresponents
al 3er.
Aquestes despeses i subvencions es faran efectives a les partides del pressupost municipal
2020 i són les següents:
Partida número: 11.338.22609.04 Festa del Carnaval. Import:
Partida número: 11.334.48900.14 Ajut carrosses-Emmagatzematge. Import:
Partida número: 11.334.48900.15 Ajut carrosses- Construcció. Import:
Partida número: 11.334.48900.10 Altres subvencions. Import:

23.000€
1.500€
8.650€
3.000€
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Els premis i subvencions concedits en les esmentades Bases podran ser compatibles
amb altres ingressos i/o ajudes que tinguin el mateix objecte, sempre i quan no superin les
despeses pròpies de l’activitat.
8. SERVEI DE SUPORT I GUIA
Els membres de la Comissió de Carnaval donaran suport a totes les carrosses i comparses
que participin a la Rua, que guiaran i ajudaran la comitiva durant el transcurs de l’acte,
marcant la marxa de la desfilada i vetllant pel correcte comportament dels participants.
La distancia màxima entre dues carrosses serà de 40 metres, i la distància mínima, entre un
vehicle i la darrera persona de la comparsa precedent, serà de 10 m.
Es dóna la possibilitat d’aturar la carrossa per a efectuar un ball. El temps d’aturada no serà
superior a 5 minuts; en cas de ser actuació amb certa alçada, es farà a distància de cablejat
elèctric.
9. AMONESTACIONS
La Comissió es reserva el dret d’amonestar qualsevol grup/colla que interfereixi en el bon
desenvolupament de l’acte, ja sigui per l’ incompliment d’aquestes normes o pel comportament
d’algun dels seus membres.
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La inscripció en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i tot allò que figuri a la
normativa general de Subvencions.
11. IMPREVISTOS
La Comissió es reserva el dret de modificar o alterar les bases si les circumstàncies ho
requereixen.

Comissió de Carnestoltes
La Farandola
FITXA D’INSCRIPCIÓ GRAN RUA DE CARNAVAL D’HIVERN DE L’ESCALA
I CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES 2020
ÀREA: AJUNTAMENT- CULTURA
UNITAT: FESTES I TRADICIONS
ANY:2020. EXPEDIENT: 2020/140

CARNAVAL L’ESCALA

NOM DE LA COLLA / ENTITAT:
NIF DE L’ ENTITAT * :
NOM DEL REPRESENTANT DE LA COLLA /
ENTITAT:
DNI DEL REPRESENTANT:
POBLACIÓ:
TELÈFON MÒBIL DEL REPRESENTANT DE
LA COLLA:
NOM D’UN SEGON RESPONSABLE DE LA
COLLA / ENTITAT
DNI DEL 2ª REPRESENTANT
TELÈFON MÓBIL 2ON RESPONSABLE
CARROSSA:
NOM DEL CONDUCTOR DE LA CARROSSA
NUMERO DE CARNET DE CONDUIR
DATA DE CADUCITAT DEL CARNET DE
CONDUIR
CORREU ELECTRÒNIC:
DISFRESSA DE L’ANY 2020:
TÍTOL DE L’OBRA (SI ÉS QUE EN TÉ)
NÚMERO DE PARTICIPANTS:
MESURES DE LA CARROSSA:
(AMPLE X LLARGADA X ALÇADA)

EL GRUP FA COMPARSA? SI/NO
* El NIF de la entitat ha d’anar relacionat amb el número de compte corrent on s’haurà de
cobrar la subvenció d’ajut a la construcció de la carrossa (Cal aportar fitxa de Tercers si no
s’ha aportat amb anterioritat o si hi ha canvis).

La persona/ entitat que s’inscriu, SOL·LICITA la participació al concurs de Carrosses i
Comparses de la Rua de Carnaval d’hivern de l’Escala, així com la subvenció que
s’exposa en el punt número 6 de les Bases reguladores del concurs de Carrosses i
Comparses del Carnaval de l’Escala de la rua d’hivern, i DECLARA:

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud corresponent a la realitat, i que es
mantindran durant la vigència d’aquest procediment i que s’actuarà d’acord amb allò
establer la llei 38 (2003, de 17 de Novembre, general de subvencions i el reglament
que el representa)
Que presenta els certificats d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’ajuntament de l’Escala i amb Hisenda
Que presenta els certificats d’estar al corrent de les seves obligacions amb la
Tresoreria General de Seguretat Social
Que presenta la Fitxa de tercers/ proveïdor de l’Ajuntament de l’Escala o que aquesta
ja està en possessió de l’ajuntament i no hi ha canvis en relació a l’edició anterior
Que presenta la fotocòpia del NIF de l’Entitat o fotocòpies dels DNI dels responsables
de la Carrossa, en cas que aquesta colla no estigui constituïda com a tal.
Que no incorre en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de
conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.
Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions
previstes en el cos de la resolució de concessió i en la normativa general de
subvencions.
Que comunicarà a l’Ajuntament de l’Escala l’obtenció de subvencions o ajuts pel
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics o privats.
Que ha llegit i accepta les bases de participació de la Rua del Carnaval d’hivern i el
Concurs de Carrosses i comparses de l’Escala 2020
Declara així mateix que aquesta carrossa no ha participat en cap altre carnaval i que
per tant, pot participar en la categoria de Carrossa inèdita
Declara així mateix que aquesta carrossa ha participat en el carnaval
de........................................................., i que per tant, participarà en la categoria de
Carrossa no inèdita

Signatura:
(Cal marcar amb una X cada casella, quan correspongui).

