
 

 
 

  

 

PROTOCOL DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DE 2023 DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS  

 

 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza a través de la regidoria de 

Cultura la Rua de Carnaval. 

 

Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-

ne la participació, s’aprova el protocol de participació següent.  

 

 

1. Objecte  

 

L’objecte del present protocol és regular les condicions i el procediment a seguir 

per a la participació i la concessió de subvencions per a la Rua de Carnaval 2023, 

en règim de concurrència no competitiva, dins dels límits establerts en els 

pressupostos municipals, a persones físiques i a entitats, associacions, grups  o 

agrupacions que participin a la Rua de Carnaval de Vilafranca del Penedès. 

 

El període en què s’executarà l’activitat objecte de la subvenció serà el proper 24 

de febrer de 2023, a les 20.30 h, Rua de Carnaval a Vilafranca del Penedès. 

 

2. Finalitat 

 

La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a 

agrupacions de persones físiques i a entitats, associacions, grups  o agrupacions 

que participin a la Rua de Carnaval de Vilafranca del Penedès. 

 

3. Requisits de les persones beneficiàries 

 

Poden ser beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les 

entitats, associacions, grups  o agrupacions de persones  que hagin de realitzar 

l’activitat o que estiguin en la situació que fonamenta en el seu atorgament, sempre 

que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l’article 13 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Les agrupacions de persones físiques no constituïdes caldrà que indiquin quin 

membre de l’agrupació serà el representant i que actuarà com a persona 

beneficiària. 

 

Per participar a la Rua de Carnaval i tenir dret a la subvenció, les persones 

beneficiàries s’han d’haver inscrit prèviament d’acord amb els terminis i les 

condicions de participació que s’especifiquen als punts 4.Termini, forma i lloc de 

presentació de les sol·licituds i 5.Condicions de participació del present protocol.  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona sol·licitant té 

pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant de l’Ajuntament 

en el moment d’efectuar la proposta de resolució de concessió. 

 

4. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 

 

El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà del 9 al 18 de gener de 

2023.  

 

Les sol·licituds s’han de tramitar electrònicament, a l’apartat de Tràmits de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès www.seu.vilafranca.cat, 

mitjançant els models normalitzats i documentació exigida que es poden trobar al 

mateix web. 

  

5. Condicions de participació 

 

5.1. Es podrà participar a la Rua en dues modalitats: Carrossa i/o comparsa. En 

aquest sentit, es considerà:  

 

• CARROSSA:  Aquella modalitat que ha de disposar d’un vehicle motoritzat, 

amb plataforma articulada posterior, que disposi d’uns elements decoratius 

propis i equip de música, així com un mínim de 25 persones disfressades 

adequadament a l’estil de la carrossa.  

 

• COMPARSA: Aquella modalitat de participació  que haurà d’estar formada 

com a mínim amb 15 persones totes disfressades fent referència a la mateixa 

temàtica. És indiferent que portin vehicle, o no el portin.  

 

5.2. Les entitats o agrupacions de persones físiques que participin en la modalitat 

de carrossa cal que, quan formalitzin la inscripció, presentin un projecte de la 

carrossa que haurà de contenir:  

a. plànols de les instal·lacions de llum: ha d’incloure generador, cablejat i focus. 

b. plànol amb la situació/ubicació dels extintors. 

c. plànol de l’estructura que formarà la carrossa, amb el dibuix o fotografia de 

la proposta i mides, tant si és estàtica, com dinàmica.  

d. plànol amb la instal·lació del so i com estarà ubicat aquest en la plataforma 

o vehicle. En cas que es porti en una o més plataformes o vehicles, es 

requereix un plànol de tots els vehicles. 

e. assegurances dels vehicles utilitzats. 

f. dibuix o fotografia del vestuari que portaran els participants.  

 

 

5.3. Les entitats o agrupacions de persones físiques que participin en la modalitat 

de comparsa cal que, quan formalitzin la inscripció,  presentin un dibuix o fotografia 

del vestuari que portaran els participants. 

 

 

http://www.seu.vilafranca.cat/


 

 
 

  

 

 

 

5.4. Les colles i agrupacions de persones participants han de complir les 

instruccions dels organitzadors de la Rua per tal d’aconseguir el correcte 

funcionament d’aquesta i signar els documents i declaracions responsables que es 

marquin a la convocatòria.  

 

5.5. Cada comparsa  haurà de designar una persona major d’edat  que n’actuarà 

com a responsable i representant legal. 

 

5.6. No es podran inscriure participants menors d’edat sense una persona designada 

major d’edat, que en sigui el responsable. El menors hauran de tenir una autorització 

dels seus pares o tutors conforme poden participar a la rua.  

 

5.7. Segons l’ordre d’inscripció cada comparsa tindrà un número, que s’ha de tenir  

ben visible al davant i al darrere de la comparsa i/o carrossa que servirà per 

controlar la participació a la rua.  

 

5.8. Les mides de les carrosses/plataformes/vehicles no poden sobrepassar 2.50 

metres d’amplada i 4 d’alçada i 6 metres de llarg. En cas que tinguin elements 

mòbils, aquests no podran superar els 5 metres d’alçada des del terra.  Les 

carrosses que sobrepassin aquestes dimensions quedaran automàticament fora de 

la rua. En cas que les sobrepassin i estiguin dintre de la rua, es faran responsables 

dels problemes que derivin i quedaran automàticament excloses d’aquesta 

subvenció.  

 

5.9. Sobre vehicles a motor: 

a. Els vehicles a motor utilitzats durant la rua han d’estar al dia de la 

reglamentació (assegurança, ITV,...), la qual hauran de presentar abans de 

la reunió que se celebri relativa a l’organització de la rua.  

b. El conductor o conductora del vehicle ha de tenir el carnet de conduir en 

vigor. 

c. Portar un o més extintors dins del vehicle.  

5.10. Serà requisit indispensable per tenir dret a la subvenció haver-se apuntat 

com a comparsa i/o carrossa i tenir una persona responsable. Es perdrà el dret a 

rebre qualsevol tipus de subvenció si: 

a. S’incompleixen les indicacions donades per l’organització. 

b. Es realitzen aturades que fan que la rua no segueixi el circuit estipulat. 

c. Es realitza qualsevol tipus d’acció que pertorbi el normal desenvolupament 

de la rua, actes incívics, violents o ofensius, tant per al públic com per a 

l’organització o per a altres comparses i/o carrosses.  

 

5.11. L’organització es reserva el dret de poder retirar de la rua i fer fora del 

recorregut, les persones participants que efectuïn actes que puguin produir risc, 

molèstia o mal comportament. 

 

 



 

 
 

  

 

 

5.12. Les persones participants es faran càrrec de les incidències i/o desperfectes 

que puguin ocasionar ells mateixos, durant el transcurs de la rua. 

 

5.13. Totes les carrosses i comparses han de nomenar a una persona responsable, 

que serà  qui coordinarà  l’organització i la carrossa o comparsa. La persona  

responsable haurà d’estar present a la reunió, el proper 13 de febrer de 2023 a 

les 19.30 h a la Sala d’Actes de l’Escorxador, on s’establiran les normes de 

funcionament de la rua. 

  

5.14. L’organització té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que cobreix 

els danys a tercers que puguin ocasionar les carrosses. Queden exclosos els danys 

i incidents propis dels participants. Les carrosses participants hauran de disposar 

d’una assegurança obligatòria del vehicle, una de responsabilitat civil i accidents. 

Sobre els participants, cada grup participant assumirà els danys a tercers i als seus 

propis participants, per tant el volum de persones que formen el grup i 

específicament els menors d’edat.  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, entitats o col·lectiu assumint tota la 

responsabilitat davant de l’Ajuntament pels danys i perjudicis que puguin causar.  

 

5.15. Per a la seguretat de tothom no es permet llençar objectes que puguin produir 

danys al públic, establiments, vehicles o habitatges. 

 

5.16. No es podrà portar propaganda de cap partit polític i la publicitat, en el cas que 

es portés, s’haurà de portar el més discreta possible. 

 

5.17. Els i les participants de les carrosses i comparses no podran consumir begudes 

alcohòliques. En el cas que algun/a integrant d’alguna carrossa o comparsa 

participant consumís begudes alcohòliques durant el recorregut, l’entitat o grup al 

qual pertanyi quedarà desqualificat i  no rebrà els diners assignats per participar a 

la rua de Vilafranca. 

 

5.18. Les carrosses hauran de portar personal de seguretat al costat dels vehicles 

per tal d’evitar desgràcies personal. El nombre mínim serà 2 per banda. 

 

5.19. La potència màxima de so a les carrosses serà de 5.000 w. 

 

5.20. Les carrosses que, a criteri de l’organització, no compleixin els mínims, i que 

hagin estat admeses seran considerades com a comparses. 

 

5.21. L’organització es reserva el dret de prendre la decisió que consideri més adient 

en tot allò no reflectit en les condicions anteriors.  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

5.22. La participació als actes de carnaval de Vilafranca del Penedès implica la cessió 

a l’Ajuntament dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part 

de cada carrossa, grup o comparsa a fi que puguin ser reproduïdes en qualsevol 

mitjà o suport. 

 

5.23. En cas de pluja, l’organització comunicarà si la Rua de carnaval tindrà lloc un 

altre dia o s’anul·larà definitivament. La carrossa o comparsa que no hi sigui 

present, en cas de celebrar-se un altre dia, no tindrà dret a subvenció. 

 

5.24. La música que les entitats participants, ja sigui com a carrossa o comparsa 

facin servir durant la celebració de la Rua no pot contenir lletres d’estereotips 

masclistes i han de fomentar el respecte vers les dones, en cas contrari no podran 

participar en la Rua de Carnaval.  

 

5.25. Les entitats i agrupacions de persones físiques, quan formalitzin la inscripció, 

han de presentar el llistat amb les cançons que faran servir durant la celebració de 

la Rua juntament amb la inscripció. 

 

 

 

6. Quantia de la subvenció 

 

Les carrosses i comparses inscrites, que compleixin correctament els requisits i 

condicions de participació, rebran la següent subvenció per la seva participació: 

 

• 250 euros per Carrossa. 

• 110 euros per Comparsa. 

 

Aquestes quanties no excediran de l’import global consignat al pressupost municipal 

de l’exercici en què tingui lloc la Rua. Per consegüent, s’atorgaran per ordre 

d’inscripció, fins a un màxim de 30 carrosses i 10 comparses, sempre que es 

compleixin els requisits establerts en aquestes bases fins a exhaurir la quantia 

global.  

La subvenció atorgada pot ser compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos 

o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens 

públic o provat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els 

termes que determinin els seus instruments reguladors. 

 

Només podran percebre les subvencions especificades anteriorment aquelles 

carrosses i comparses que difonguin només música lliure de sexisme i de respecte 

vers les dones. L’organització podrà comprovar d’ofici que es compleix aquest 

requisit.  

 

Per rebre la subvenció, tots els grups participants hauran d’estar presents al 

recompte inicial a la sortida de la Rua de Carnaval, el 24 de febrer a les 20.00 h 

(sortida a les 20.30 h) i fer el recorregut sencer.  



 

 
 

  

Com a comprovant per verificar l’assistència se’ls farà signar a l’inici i/o al final de 

la rua un document certificant la seva participació durant tot el recorregut. 

7. Procediment de la concessió de les subvencions 

 

El procediment ordinari per l’atorgament de les subvencions previstes a les 

presents bases serà el de règim de concurrència no competitiva, i s’iniciarà a 

instància de la persona interessada  mitjançant els impresos normalitzats i en la 

forma prevista en la convocatòria.  

 

8. Ordenació i Instrucció del procediment de concessió  

 

L’ordenació i instrucció corresponen al cap del centre gestor que promou la 

convocatòria. 

 

En la fase d’instrucció s’avaluaran les sol·licituds conforme als criteris, requisits i 

condicions establerts a les bases i a la convocatòria. 

 

La proposta de concessió efectuada pel cap del centre gestor s’elevarà a l’òrgan 

competent per a la resolució del procediment de concessió. 

 

9. Resolució i termini del procediment de concessió 

 

L’òrgan competent de resolució del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions serà l’Alcalde/essa que podrà delegar-ho en la Junta de Govern Local 

o en un Tinent d’Alcalde. 

 

La resolució d’atorgament de la subvenció serà aprovada per l’òrgan competent 

dins del mes posterior a la celebració de la rua.  

 

10.  Forma de pagament 

 

El pagament de la subvenció es tramitarà una vegada aprovada la proposta de 

concessió de subvencions per part de l’òrgan competent. 

 

El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte bancari del qual sigui 

titular la persona beneficiària i que així consti en les bases de dades municipals, 

prèvia comprovació de les certificacions conforme no es tenen deutes pendents amb 

la Seguretat Social ni amb Hisenda, tal com estableix la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, ni amb l’Ajuntament. 

 

11. Participació 

 

La participació a la Rua de Carnaval implica l’acceptació total i íntegra d’aquestes 

bases. 

 

12. Protecció de dades 

 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès compleix amb el que estableix la Llei 



 

 
 

  

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 

dels Drets Digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 

ocasió d’aquesta subvenció.  

 

13. Règim jurídic 

 

En tot allò que no estigui previst en aquestes Bases seran d’aplicació els preceptes 

de la Llei 38/2003, General de subvencions i l’Ordenança General de Subvencions 

de l’Ajuntament, aprovada per acord del Ple Municipal en data 6 d’abril de 2021 i 

publicades al BOPB núm. CVE 202110057531 de 26 d’abril de 2021 


