
 

 

BASES GENERALS DE LA RUA DE CARNAVAL DEL VENDRELL 
 
La Rua de Carnaval del Vendrell es realitza el divendres de Carnaval i consisteix en una 
cercavila per diferents carrers del municipi, en la qual desfilen les diferents carrosses i 
comparses inscrites prèviament a la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament del 
Vendrell. Totes les carrosses i comparses reben una subvenció de participació i opten a 
un dels diferents premis que s'estableixen en cada exercici. 
 
Article 1.  Objecte de la convocatòria  
 
Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals de la Rua de Carnaval 
del Vendrell. 
 
La Rua de Carnaval del Vendrell es realitzarà el divendres de Carnaval. La data, l’horari i 
el lloc de concentració estarà establert en la corresponent convocatòria. 
 
El recorregut de la Rua es publicarà en la corresponent convocatòria. 
 
L’organització de la Rua de Carnaval del Vendrell es reserva el dret de fer els canvis que 
calguin en els actes programats, si les circumstàncies ho aconsellen. 
 
Article 2.  Participants 

A la Rua de Carnaval hi pot participar qualsevol grup que s’inscrigui com a carrossa o 
com a comparsa i que compleixi els requisits que es marquen en aquestes bases. 

Es considera comparsa un grup format per un mínim de 25 persones que portin la 
mateixa disfressa o disfresses variades que facin referència a un mateix tema. 
 
Les carrosses han de tenir unes mides màximes de 4 metres d’alçada, 2,5 metres 
d’amplada i 7 metres de llargada.  A part de portar el muntatge o la plataforma, hauran 
d’anar acompanyades d’una comparsa.  
 
S’estableix un màxim de participació en carrosses i comparses que serà publicat a la 
corresponent convocatòria. 
 
La selecció de les carrosses i comparses que participin a la Rua de Carnaval del Vendrell 
es farà segons ordre cronològic d’inscripció. 
 
Article 3.  Responsable del grup 

 

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

a) Ser l’encarregat que la seva carrossa o comparsa segueixi les instruccions de 
l’organització, per això haurà d’estar localitzable en tot moment. 



 

 

b) Ser el responsable dels menors que participen en la seva carrossa o comparsa i 
comptar amb les autoritzacions dels seus tutors perquè hi puguin participar, així com 
perquè es puguin publicar les fotografies o filmacions que es puguin fer durant la Rua 
(segons el decret 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). En aquest sentit, l’Ajuntament del Vendrell i l’organització 
de la Rua s’eximeixen de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació 
de menors en la Rua. 

c) Controlar que el seu grup no llanci aigua ni cap objecte que pugui embrutar o fer mal 
al públic. 

d) Disposar 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 o comparsa que participarà 
en la Rua, així com la seva reproducció i difusió. Així, exonera l’Ajuntament del Vendrell i 
l’organització de la Rua de Carnaval de les responsabilitats que se’n puguin derivar. 

e) Delegar en una tercera persona aquestes atribucions, sempre que estigui degudament 
identificada amb la declaració responsable, segons model normalitzat. 

Els menors de 18 anys que no vagin acompanyats per un adult i vulguin participar en la 
Rua cal que presentin un document d’autorització signat pel pare, mare o tutor/a al 
responsable de grup al qual pertany. 

La persona responsable haurà de dirigir-se al punt de control especificat a la 
convocatòria corresponent, per confirmar la inscripció i recollir el número d’ordre. Els 
grups que no hagin accedit al punt de control i que, per tant, no disposin del número 
d’ordre no tindran dret a la subvenció. 

 

Article 4.  Requisits de participació 

1. Les comparses i carrosses no es poden aturar en cap punt del recorregut, excepte per 
a la reposició de carburant als generadors o per altres emergències. 
 
2. Tant les carrosses com les comparses hauran de mirar de no deixar més de 5 metres 
d'espai entre grup i grup per tal de no tallar la Rua. 
 
3. Abans d’iniciar-se la Rua, i durant el recorregut, es farà control dels participants i dels 
requisits tècnics per poder confirmar la participació al Carnaval del Vendrell. 
 
4. Els participants accepten l’emissió per televisió, ràdio, premsa, internet, etc de tot el 
material audiovisual realitzat durant la celebració de la Rua de Carnaval del Vendrell.  Els 
participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació 
econòmica ni indemnitzacions a l’Ajuntament del Vendrell en concepte de drets derivats 
d’aquest material. 



 

 

5. En el decurs de la Rua, és obligatori respectar en tot moment 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, seran excloses de la Rua. 

6. No es poden llançar caramels o d’altres objectes contundents des de les carrosses ni 
altres vehicles amb rodes que desfilin que pugin causar danys al públic o a tercers. 

7. 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, per la qual cosa es recomana als participants majors d’edat no 
abusar de les begudes alcohòliques. Així doncs, és obligatori vetllar per un consum 
responsable de begudes alcohòliques en el decurs de la Rua i, per això, qualsevol 
comparsa o carrossa que participi en aldarulls, baralles o similars quedarà desqualificada 
i no optarà a la subvenció ni als premis. 

8. 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.  

9. Queda prohibida l’exhibició de qualsevol tipus de recipient (ampolles, garrafes o 
contenidors de plàstics, etc) a la carrossa que contingui beguda. 

10. És obligatori complir uns mínims de qualitat en la carrossa i en la disfressa de les 
comparses, desfilar amb una mínima coreografia en el decurs de la Rua i no desfilar en 
estat d’embriaguesa o sota efectes de substàncies estupefaents. 

11. S’han de respectar les mesures que hi ha proposades en les bases per tal d’evitar 
desgràcies personals i de les mateixes carrosses. 

12. Les carrosses i comparses (amb remolc) participants hauran de portar un extintor en 
vigència (tipus CO² 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. 
 
Article 5.  Assegurança 

Tots els participants hauran de contractar una assegurança de responsabilitat cívil. 

Les quantitats mínimes que caldrà assegurar mitjançant l’assegurança de responsabilitat 
civil, segons l’article 80 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 per assegurar serà de 300.000 € 
i la cobertura per víctima serà de 150.000 €. 

- Fins a 150 persones en el grup, el capital mínim per assegurar serà de 400.000 € 
i la cobertura per víctima serà de 150.000 €. 

- Fins a 300 persones en el grup, el capital mínim per assegurar serà de 600.000 € 
i la cobertura per víctima serà de 150.000 €. 



 

 

-   en el cas de les comparses, aquestes pòlisses han d’especificar ben clarament que 
cobreixen la “Rua de Carnaval del Vendrell”, així com els danys que puguin patir 
les persones que la formen.  

L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys 
materials i/o personals.   

Article 6.  Presentació de sol·licituds per a la inscripció 
 
El període d'inscripcions estarà detallat a la convocatòria corresponent. 
 
La inscripció només es pot fer en una sola categoria. 
 
Totes les persones que vulguin participar en la Rua de Carnaval del Vendrell hauran de 
complir obligatòriament la integritat d'aquestes bases, tant a títol individual com 
col·lectiu, en la carrossa o la comparsa. La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes 
bases i de la resta de normes establertes per l’organització. En cas que, durant el 
recorregut, la comparsa o la carrossa no les respectés, perdria el dret de rebre la 
subvenció. 
 
Article 7.  Documentació a aportar 

La documentació que s'haurà de presentar per la inscripció a la Rua de Carnaval del 
Vendrell estarà detallada en la corresponent convocatòria. 
 
Article 8.  Subvencions 

 

Totes les carrosses i comparses seleccionades rebran una subvenció per participar. 
 
L'import d'aquesta subvenció es publicarà a la corresponent convocatòria. 
 
Les subvencions que es regulen en les presents bases es concediran fins a l’exhauriment 
de la partida pressupostària anual que s’ha destinat a tal efecte. 
 
Les subvencions seran contemplades de forma específica en el Pla Estratègic de 
Subvencions aprovat per l’Ajuntament del Vendrell. 
 
L'organització es reserva el dret de considerar la qualitat de les comparses i de les 
carrosses, i de concedir o denegar les subvencions. 
 
En cas d'anul·lació de la Rua de Carnaval per condicions meteorològiques adverses, 
l'organització no abonarà cap quantitat econòmica, sempre i quan no s'hagi iniciat la Rua 
de Carnaval. 
 
 
 



 

 

Article 9.  Premis 
 
Els premis a les carrosses i comparses participants a la Rua de Carnaval del Vendrell es 
detallaran a la corresponent convocatòria. 
 
Els criteris de valoració s'establiran en la convocatòria. 
 
Els premis que es regulen en les presents bases es concediran fins a l’exhauriment de la 
partida pressupostària anual que s’ha destinat a tal efecte. 
 
Els premis seran contemplats de forma específica en el Pla Estratègic de Subvencions 
aprovat per l’Ajuntament. 
 
Un jurat seleccionarà els guanyadors dels premis establerts en la convocatòria. El 
veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia de la Rua de Carnaval. 
 
El Jurat pot deixar desert algun dels premis, si així ho considera convenient. 
 
Article 10.  Acceptació  
 
Els participants de la Rua de Carnaval hauran d’acceptar, de forma expressa, aquestes 
bases, mitjançant la signatura del model normalitzat de sol·licitud. 
 
Els destinataris de les subvencions i premis de la Rua de Carnaval hauran d’acceptar 
també, de forma expressa, tot allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 

Article 11.  Pagament de les subvencions i els premis 
 
L'Ajuntament del Vendrell farà efectiu el pagament de les subvencions i premis 
corresponents mitjançant transferència bancària al número de compte que s'indiqui en el 
model normalitzat. 
 
Article 12.  Obligacions dels beneficiaris/àries de les subvencions i el premis 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries de les subvencions i premis, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient 
de reintegrament de la subvenció.  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, 
amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell i donar 
autorització per escrit a l’Ajuntament del Vendrell per obtenir les certificacions 
telemàtiques corresponents. 



 

 

 
L’incompliment de les anteriors obligacions podrà ser motiu per revocar la concessió de 
la subvenció.  
 

Article 13.  Règim general aplicable 
 
El règim general aplicable es regula segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les Bases Generals de 
Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26 
de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de 
les administracions públiques de Catalunya.  
 
Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa 
vigent.  
 
La participació en aquesta Rua de Carnaval comporta l’acceptació de les condicions 
exposades.  Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per 
l’organització i el jurat. 
 
L’organització de la Rua de Carnaval del Vendrell es reserva el dret de fer els canvis que 
calguin en els actes programats, si les circumstàncies ho aconsellen. 
 
Article 14.  Publicació de les Bases   

Aquestes bases, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, se sotmeten a 
informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el taulell d’anuncis de la corporació. 
S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC).  
 
Article 15.  Convocatòria  
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a 
la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la 
corporació i al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una 
referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
 
Article 16.  Compensació de diferències  
 
Per a les sol·licituds presentades de forma incompleta o errònia, s’estableix un termini de 
10 dies hàbils, a partir del requeriment de l’Administració, per resoldre les diferències o 



 

 

adjuntar els documents pertinents. Un cop superat aquest termini sense resoldre el 
requeriment, es declararà la sol·licitud desestimada.  
 

Article 17. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són també d’aplicació el RD 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant.  
 
 


