ANUNCI sobre l’aprovació de les Bases reguladores i la convocatòria per la
participació a la ‘Rua de Carnaval’ del municipi de l’any 2020.
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<<BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA PER LA PARTICIPACIÓ A LA RUA DE
CARNAVAL DEL MUNICIPI I DEL REPARTIMENT DE PREMIS DE L’ANY 2020
1. OBJECTE I NORMATIVA APLICABLE
1.1. L’objecte d’aquestes bases i convocatòria és regular i determinar el
procediment del concurs per a la participació a la Rua de Carnaval de l’any
2020 al municipi, així com regular el procediment per la concessió de tres (3)
premis als/les participants en raó de la carrossa, la comparsa o les disfresses
presentades.
1.2. El present concurs queda subjecte als següents textos normatius:
 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 general de subvencions.
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
 El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
 Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i la modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre
Societats, sobre la renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
 Tota aquella normativa específica vers prevenció de riscos, seguretat,
material a utilitzar, incendis i protecció.
 Protocol d’actuació en emergències del Carnaval 2020.
1.3. L’atorgament dels premis té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els
supòsits previstos en la normativa indicada, no genera cap dret a l’obtenció
d’altres premis en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.
1.4. L’atorgament dels premis es condiciona a la realització ja executada de
l’activitat i té caràcter no devolutiu.
2. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES QUE PARTICIPIN EN EL
CONCURS
2.1. Podran participar en el concurs regulat per aquestes bases les entitats,
associacions o grups que:
- S’inscriguin aportant una carrossa, una comparsa o les dues coses.
- Estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència
Tributària i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, així com també amb la
Seguretat Social.
- Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar de la
Inspecció Tècnica del Vehicles (ITV) i assegurança al corrent de pagament i
vigent al moment de participar al concurs.
3. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
3.1. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament -d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, 1

A

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2020, s’acorda
l’aprovació de les Bases reguladores i la convocatòria per la participació a la ‘Rua de
Carnaval’ del municipi de l’any 2020, així com el model de sol·licitud específic. El
contingut de les bases reguladores i la convocatòria és el següent:
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d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques- de forma electrònica o presencialment, a l’edifici El Mirador en el seu
horari d’obertura (dilluns i divendres de 8,30 a 14,30 hores, i dimarts a dijous
de 8,30 a 19,00 hores), amb el termini que es fixa ad infra.
3.2. El termini de presentació de sol·licituds serà des de la publicació d’aquestes
Bases reguladores i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona fins el 11 de febrer a les 14,30h.
3.3. La sol·licitud haurà de presentar-se en el formulari normalitzat que es pot
obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana o a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.castellarvalles.cat/carnaval), acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat de la persona que presenta la
sol·licitud en representació de l’entitat.
b) Fotocòpia del document nacional d’identitat del pare, mare o persona que
exerceixi la tutela, en cas que la persona participant tingui 16 anys o
menys.
c) Fotocòpia de tota la documentació necessària per participar en el present
concurs amb allò establert ‘ut supra’ a l’apartat 2.1, en concret,
l’acreditació de la vigència i pagament de l’assegurança del vehicle així com
la validesa de la Inspecció Tècnica del Vehicles (ITV).
3.4. La presentació de la sol·licitud de participació en el concurs implica
l’autorització de la persona participant perquè l’Ajuntament obtingui de forma
directa els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Agència Tributària i l’Ajuntament i de les obligacions amb la Seguretat Social.
3.5. La presentació de la sol·licitud de participació pressuposarà l’acceptació
incondicional d’aquestes bases per part de les persones concursants.
3.6. El disseny artístic de carrosses i comparses serà de lliure elecció dels
participants, on es garanteix el dret a la llibertat d’expressió, però respectant
en tots els casos els drets individuals a l’honor i a la intimitat.
3.7. Les persones participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de
terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o
plagi. L’Ajuntament no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la
propietat intel·lectual per part de les persones.
4. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL
DE COMPARSES I CARROSSES.
4.1. Les característiques bàsiques de la participació a la rua de carnaval de
comparses i carrosses, i del repartiment de premis són les següents:
a) La Rua de Carnaval tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2020.
b) Podran participar a la Rua totes les entitats, associacions i grups del municipi
que s’inscriguin aportant una carrossa, una comparsa o les dues coses.
c) La sortida està prevista a les 17,00 hores.
d) El lloc de sortida serà el carrer de Portugal (al costat de l’Espai Tolrà).
e) Totes les colles inscrites s’hauran de situar entre les 16,45 hores i les 17,00
hores al lloc de sortida.
f) L’organització facilitarà un número d’identificació que les colles hauran de
portar ben visibles durant tot el recorregut.
g) Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar
d’assegurança i de la ITV en ordre de pagament i vigent. Aquesta documentació,
tot i ser necessària acreditar-la en la sol·licitud, caldrà tenir-la durant la Rua de
Carnaval per acreditar-la si qualsevol personal tècnic la requereix.
h) L’itinerari de la Rua sortirà des del carrer Portugal, per continuar tot seguit
pels carrers de Portugal, de Suïssa, Barcelona, l’avinguda de Sant Esteve, carrer
Sant Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà, carrer General Boadella, carrer Major, Plaça
Calissó, Passeig, carrer Pedrissos per tornar a l’Espai Tolrà.
i) El lloc d’arribada serà la plaça de la Fàbrica Nova.
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j) Cap colla deixarà, durant el recorregut, la rua un cop es doni per començada
aquesta, seguint l’itinerari acordat.
k) Els grups participants seguiran les ordres indicades per les persones de
l’organització i el personal tècnic de l’Ajuntament.
l) El jurat estarà repartit durant tot el recorregut i no anirà identificat. Per tant,
es recomana als participants lluïment durant tot el temps que duri la Rua.
m) Només podran participar en la rua les carrosses i comparses inscrites
correctament prèviament, les quals li seran donades un número d’identificació.
n) En cas de pluja o amenaça prou clara, l’organització es reserva el dret a
posposar o anul·lar la Rua, sense cap indemnització.
o) La inscripció a la Rua suposo l’acceptació d’aquestes bases i de les mesures
de les condicions tècniques i de seguretat que inclouen.
5. CONDICIONS TÈCNIQUES I DE SEGURETAT DE CARROSSES I COMPARSES.
5.1. Les condicions tècniques i de seguretat de les carrosses són les següents:
a) Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar
d’assegurança i de la ITV en ordre de pagament i vigents. Aquesta
documentació s’haurà d’acreditar a la sol·licitud i portar a disposició durant la
Rua de Carnaval.
b) En el cas que es disposi de bateries o grups electrògens per subministrar
electricitat a l’enllumenat o a altres parts de la carrossa (equip de música,
etc.), cal que es col·loquin en compartiments separats de l’habitacle i
degudament protegits.
c) Els grups electrògens hauran de tenir preferentment la suficient autonomia com
per aguantar tota la cavalcada. No és recomanable el proveïment de
combustible durant la rua. En cas de fer-ho caldrà baixar els assistents de les
carrosses i que els compressors, els motors i els llums de la carrossa estiguin
apagats per evitar que es produeixin guspires o flames. No carregueu mai
combustible en carrers o zones de pas molt estrets o amb gran concentració de
persones. Durant la càrrega de combustible s’ha de disposar sempre d’extintors
i de personal format en el seu ús. A les carrosses no hi pot haver recipients de
líquids inflamables, com per exemple gasolina.
d) Les instal·lacions de llum i cablejat de les carrosses han de complir el
reglament electrotècnic de baixa tensió, han d’estar degudament protegides i
cal que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.
e) No es permet utilitzar elements de foc ni artefactes pirotècnics.
f) Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver
elements que generin guspires o molta escalfor.
g) Totes les carrosses han de portar extintors adequats al tipus de foc previsible.
h) El disseny de les carrosses ha de preveure una ràpida evacuació i salvament en
cas d’emergència de les persones que transporta.
i) A les carrosses, cal evitar instal·lar-hi màquines i altres estris que generin un
moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com per exemple
braços o aspes giratoris, etc. En el cas que n’hi hagi, han de disposar de la
deguda protecció.
j) Evitar que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones, pel risc de
caigudes o d’accidents. El número de persones es veurà condicionat arrel de la
superfície de la plataforma. Tot i així, es permet un màxim de 10 persones.
Les persones que estiguin a la plataforma hauran d’anar assegudes. En cas
contrari, hauran de preveure una tanca o element de protecció de com a mínim
un (1) metre per preveure qualsevol caiguda.
S’ha d’evitar actes insegurs o actuacions inadequades que puguin derivar en
accidents de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals sobre
estructures sense protecció ni resistència. L’Ajuntament s’eximeix de qualsevol
mala conducta o negligència per part dels/es participants, on serà responsable
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la persona encarregada i/o representant que s’hagi indicat a la sol·licitud de
participació.
k) Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma que no
sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions
meteorològiques adverses (vent, aigua, etc.) i cal preveure la càrrega màxima
a què poden estar sotmeses. Igualment cal preveure el possible apropament a
cablejats del carrer i la seva alçada màxima, així com garantir l’aïllament
d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques del municipi.
l) A l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i degudament
ordenats, que evitin caigudes i ensopegades.
m) Al final de la Rua, les carrosses no podran entrar al recinte de l’Espai Tolrà ni a
la zona enllosada de la plaça per evitar possibles accidents amb el públic de
peu que ocupa aquests espais. Les carrosses es podran deixar al llarg del carrer
Portugal aparcades segons ordre d’arribada i seguint les indicacions de la
policia municipal.
5.2. Les condicions tècniques i de seguretat de les comparses són les següents:
a) Cada grup participant (carrossa i/o comparsa) disposarà d’un responsable que
controlarà, vigilarà i vetllarà per la seguretat del seu grup, i avisarà en cas
d’emergència al cap d’emergència. Aquest responsable i/o representant s’haurà
d’indicar en la sol·licitud de participació.
b) En cas que el grup incorpori elements tractors, carrosses, camionetes, etc...
caldrà que es disposi de vigilants al costat de les rodes, que no formin part de
la rua i que s’identifiquin amb una armilla reflectant. Aquests hauran d’informar
el conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic
assistent s’apropi a la carrossa.
c) Cada grup mantindrà sempre una distància de separació mínim de 10 metres i
màxima de 20 metres, entre el grup que tingui davant i el que tingui al darrera.
d) Aquelles comparses que incorporin coreografies en la seva participació a la Rua
hauran de preveure que aquestes coreografies no siguin estàtiques i que es
facin en moviment, per evitar frenar la fluïdesa de la Rua.
e) En tot moment s’hauran d’atendre les indicacions dels controladors que donen
suport a la Policia.
f) Els participants no podran deixar en cap cas el material usat per la Rua dins ni
fora de l’Espai Tolrà.
6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES CARROSSES I COMPARSES I
D’ATORGAMENT DELS PREMIS.
6.1. El procediment per a seleccionar els guanyadors del concurs es tramitarà en
règim de pública concurrència.
6.2. Es comprovarà pel jurat que les carrosses i comparses s’ajusten als requisits
establerts per aquestes bases.
6.3. Un cop admeses, el Jurat valorarà les carrosses, i comparses de conformitat
amb els criteris establerts per aquestes bases.
6.4. L’Alcalde és l’òrgan competent per a resoldre la proposta del Jurat i
l’atorgament dels premis a les propostes seleccionades.
6.5. En atenció al veredicte del Jurat, el concurs podrà declarar-se desert i no
atorgar el premi.
7. JURAT.
7.1. El Jurat estarà integrat per cinc membres, els quals s’anomenaran
mitjançant resolució d’Alcaldia a posteriori a l’aprovació de les presents
bases reguladores. La composició és la següent:
- Regidora de la Regidoria de Cultura, actuant com a presidenta.
- Un/a tècnic/a municipal adscrit/a a la Regidoria de Cultura.
- Dos persones representants de la Comissió de Festes.
- Una persona professional externa, relacionada amb el tema.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d53163b282a448bb866729aec82eb005001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 5-7
CVE 2020002102
Data 27-1-2020

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

21/01/2020 Secretari
Josep Colell Voltas

Signatura 1 de 1

7.2. El/la secretari/ària del Jurat serà el/la tècnic/a municipal adscrit/a a la
Regidoria de Cultura.
7.3. Són funcions del Jurat:
a) Valorar les carrosses, comparses i disfresses presentades
b) Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb els concurs.
c) Seleccionar les carrosses i comparses guanyadores i emetre el
veredicte.
d) El dret de declarar desert el concurs si considera que el nivell de les
carrosses i comparses presentades no es correspon al resultat que es
pretén assolir o no reuneixen la qualitat adequada per a ser
premiades.
7.4. Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria simple de vots i en tot allò no
previst en aquestes bases s’estarà al que preveu la normativa de règim local
per als òrgans col·legiats.
7.5. La primera reunió del Jurat es celebrarà el dia 13 de febrer de 2020 a
l’objecte de prendre coneixement de les sol·licituds presentades de
participació en el concurs, comprovar que les obres s’ajusten als requisits
establerts per aquestes bases, requerir, en el seu cas, la correcció i millora
de la sol·licitud, i, en el seu cas, decidir si alguna de les sol·licituds
presentades no s’admet al concurs perquè no compleix les condicions de les
bases.
7.6. En el seu veredicte, el Jurat tindrà en compte els següents aspectes de cada
categoria:
a) CATEGORIA “A”: CARROSSA
- Es considera carrossa qualsevol tema escènic representat sobre una
plataforma mòbil, amb una llargada mínima de 2 metres.
- El jurat realitzarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat,
ambientació i la integració de la carrossa amb el conjunt de la comparsa. Es
puntuarà de 0 a 10 i segons es detalla:
• Originalitat – Criteris: Es valora la temàtica i resolució plàstica i
estètica.
• Qualitat– Criteris: Es valora la resolució tècnica i els acabats.
• Ambientació– Criteris: Es valora la posada en escena i els possibles
efectes sonors, visuals i tècnics que es realitzin davant del jurat.
• Integració del conjunt – Criteris: Es valorarà la integració de la
carrossa amb el conjunt de la comparsa.
b) CATEGORIA “B”: COMPARSA
- Es considerarà comparsa un grup integrat per un mínim de deu persones
disfressades amb un tema de conjunt.
- El jurat realitzarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat i
ambientació. Es puntuarà de 0 a 10 i segons es detalla:
• Originalitat–Criteris: Es valora la temàtica i resolució plàstica i
estètica.
• Qualitat– Criteris: Es valora la resolució tècnica i els acabats.
• Ambientació– Criteris: Es valora la posada en escena de la comparsa,
la coreografia, la música o acompanyament musical, l’animació i la
regularitat de la rua.
• Integració del conjunt – Criteris: Es valorarà la diversitat de
disfresses en una mateixa comparsa i la integració de les diferents
disfresses amb el conjunt.
c) CATEGORIA “C”: DISFRESSA
- Es valorarà la millor disfressa de les comparses inscrites per un mínim de
quatre persones a la rua de Carnaval.
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- El jurat realitzarà la valoració segons els criteris d’originalitat, qualitat i
ambientació. Es puntuarà de 0 a 10 i segons es detalla:
• Originalitat –Criteris: Es valora la temàtica i resolució plàstica i
estètica.
• Qualitat– Criteris: Es valora la resolució tècnica i els acabats.
• Ambientació– Criteris: Es valora la posada en escena de la disfressa i
altres elements complementaris com el maquillatge, atrezzo o
complements escènics que enriqueixin la disfressa.
7.7. El veredicte del Jurat serà inapel·lable, el qual aixecarà l’acta corresponent
‘in situ’.
8. PREMIS
8.1. S’atorgaran TRES (3) premis de CINC-CENTS EUROS (500,00 €) cadascun
d’ells, corresponent a les següents categories:
- CATEGORIA “A”: CARROSSA.
- CATEGORIA “B”: COMPARSA.
- CATEGORIA “C”: DISFRESSA.
8.2. No s’atorgarà més d’un premi per inscrit. En el cas que algun grup inscrit
quedés primera a més d’una categoria, s’atorgarà exclusivament el premi de la
categoria amb la puntuació més alta, i la resta de premis, al següent classificat
en puntuació.
8.3. Els premis estan subjectes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i
sobre la quantitat establerta a l’apartat anterior es practicarà la retenció que
preveu la normativa reguladora de l’impost.
9. INCIDÈNCIES.
9.1. Qualsevol incidència referida a l’aplicació d’aquestes bases serà resolta per la
Junta de Govern Local, llevat les que tinguin a veure amb el procediment de
selecció dels premis atorgats, que seran resoltes pel Jurat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases entraran en vigor, un cop aprovades, el dia següent a la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Així mateix, per acord del mateix òrgan i en la mateixa sessió s’ha aprovat la
convocatòria del procediment del concurs per a la selecció de les carrosses i
comparses de la Rua 2020 de Castellar del Vallès, en els termes següents:
 La convocatòria es regeix per les bases específiques que figuren a l’apartat
anterior d’aquest acord.
 S’atorgaran TRES (3) premis de 500,00 EUR a la millor proposta de cada
categoria: Carrossa, comparsa i disfressa.
 La partida del pressupost municipal de l’any 2020 a la que s’imputa la
despesa és D7.3380.48101; Premis Festes Populars i Celebracions.
 El procediment es tramita en règim de concurrència competitiva.
 L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern
Local.
 El termini per a presentar les sol·licituds és des de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona fins el dia 11 de febrer de 2020 a les
14,30 hores.
 Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent
en el Registre general de l’ajuntament en la forma prevista en les bases
reguladores.
Castellar del Vallès.>>.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Castellar del Vallès, a la data que hi consta a la signatura.
L’Alcalde,
p.d. (Decret núm. 759, 21 de juny de 2019),
EL SECRETARI,
Signat: Josep Colell Voltas.

Data 27-1-2020

sol·licituds presentades de participació en el concurs, comprovar que les obres
s’ajusten als requisits establerts per aquestes bases, requerir, en el seu cas, la
correcció i millora de la sol·licitud i, en el seu cas, decidir si alguna de les
sol·licituds presentades no s’admet al concurs perquè no compleix les condicions de
les bases.
Per a més informació sobre la sol·licitud i documentació requerida, així com la
publicació de les Bases reguladores i convocatòria, cal accedir a la pàgina web de
l’Ajuntament: www.castellarvalles.cat/carnval
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a
comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent.
Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es
pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de
revisió en els casos previstos a l’art. 125.1 de l’anomenada norma.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article
8.1 i 46.1 de la llei 29/1998, 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà a la
desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.

