AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE FARNERS

NORMES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA RUA NOCTURNA DE
CARNESTOLTES DEL DIVENDRES 9 DE FEBRER DE 2018
1.Preinscripció.
Per participar a la rua nocturna de carnestoltes caldrà presentar omplert el
formulari que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament en l’apartat de l’agenda
www.scf.cat o a en l’apartat de notícies “Carnestoltes 2018”. Les
de
inscripcions seran gratuïtes, el termini màxim per a la seva presentació serà el
dia 3 de febrer de 2018, i s’haurà de presentar de la següent manera:
- Les Entitats i Associacions amb personalitat jurídica: Al Registre electrònic de
l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (https://www.scf.cat)
- Les Agrupacions de persones sense personalitat jurídica: A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners (de dilluns a divendres
de 9h a 14h).
Poden inscriure’s totes aquelles colles que vulguin participar a la rua a través
d’una carrossa o una comparsa.
-Carrossa: Conjunt de plataforma decorada.
-Comparsa: Grup de persones, acompanyades d’un vehicle per dur la
música, o llum.
Per oferir una bona organització s’acceptarà un límit de 10 comparses i
carrosses (en cas de més inscrits es determinarà per ordre d’inscripció).
Per a qualsevol dubte
carnestoltes@scf.cat

podeu

contactar

a

través

d’aquest

correu

2.Condicions de participació.
1.Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en
els termes anteriorment esmentats.
2.Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors
de la rua nocturna, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament
d’aquesta.
3.Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà com
a representant per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua
nocturna.
4.Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar
qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament.
5.Els conductors dels vehicles participants a la rua nocturna no podran beure
alcohol al llarg del seu recorregut.
6.L’alçada màxima de les carrosses ha de ser de 4 metres i l’amplada màxima
de 3 metres.
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7.La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb
que se la inscrigui.
3.Requisits tècnics.
Les mides de les carrosses seran de màxim 3 metres d’amplada per 4 metres
d’alçada.
En el moment de la inscripció les carrosses i comparses hauran de presentar la
següent documentació:
-En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor.
-En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la
factura d’un mecànic oficial autoritzat i inscrit en el Registre d’Agents de
la Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el següent: revisió de
frens, revisió del fre de mà, revisió dels pneumàtics, revisió motor.
-Assegurança de responsabilitat civil obligatòria (segons el que disposa
el Reial Decret 1207/2008, de 12 De desembre, pel que s’aprova la Llei
de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de vehicles de
motor.
Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i
retimbrat en vigor.
Aquests requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a la rua
nocturna.
4.Normes de la rua.
Abans del moment de la sortida es podrà fer revisió tècnica dels requisits
esmentats i es podrà deixar fora de concurs aquelles plataformes que no
reuneixin les condicions assenyalades.
Les carrosses i comparses participants hauran de dirigir-se a la Plaça Farners a
les 22.00h. La sortida serà a les 22.30h.
L’ordre dels components de la Rua nocturna l’indicarà l’organització.
Les comparses no es podran aturar durant el recorregut. La comparsa que no
compleixi amb aquest punt de la normativa es podrà quedar sense gratificació.
El recorregut de la Rua nocturna serà el següent:
- Recorregut: Plaça Farners, carrer Major, carrer Jacint Verdaguer,
Passeig Sant Salvador, carrer Moragas, carrer Sant Ignasi, carrer
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Sant Sebastià, passeig Sant Salvador, carretera de Sant Hilari i
passeig de la Nòria.
Final del recorregut: al passeig de la Nòria. Un cop acabada la rua
nocturna, les carrosses es podran deixar al passeig de la Nòria o al
carrer Guilleries.

Un responsable de l’organització us indicarà on s’ha de deixar la carrossa.
La festa de la rua nocturna de carnestoltes es farà al poliesportiu de La Nòria.
Per tal de poder coordinar el muntatge i el desenvolupament de la Rua de
Carnestoltes, cadascuna de les comparses i carrosses participants hauran de
tenir una persona, major de 18 anys, responsable de la comparsa o carrossa
que haurà de vetllar per la seva colla i dirigir-la durant tot el recorregut.
5.Gratificacions
Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua nocturna de Carnestoltes de
Santa Coloma de Farners, que hagi fet la inscripció dins el termini establert i
reuneixi les condicions marcades en les bases, tindrà dret a una gratificació per
a la participació.
-

Carrosses: per a cada grup que porti una o més plataformes
arrossegades per un element de tracció mecànica 100€.
Comparses formades:
a) entre 15 i 20 persones: 50€
b) per més de 21 persones: 70€.
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