
 

CARNAVAL 2023 
 

SA MAJESTAT JOAN DESPITOLTES, REI CARNESTOLTES, 
 US INFORMA DE LES CONDICIONS A SEGUIR  

PER PARTICIPAR A LA RUA 
 
I.- DIA/ACTIVITAT: DISSABTE 18 DE FEBRER GRAN RUA DE 
CARNAVAL 
CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI: 
 
 

1. Poden participar-hi entitats o col·lectius (més de 20 persones) 
 
2. Les comparses poden portar carrossa, per la qual cosa hauran d’assegurar 

la disponibilitat de vehicle per compte propi, i si és camió hauran de 
preveure disposar d’un generador per il·luminar i sonoritzar. 

 
3. L’Ajuntament serà l’encarregat de facilitar els equips de música a les 

carrosses. 
 

4. L’Ajuntament preveu donar subvenció a les entitats inscrites a les 
comparses que ho sol·licitin, seguint la forma i termini d’acord a les 
condicions de les Bases de subvencions aprovades per al Carnaval 2023.  
 
 

5. Les comparses inscrites al Carnaval hauran de preveure la seva 
participació a la rua en la data indicada (horari estimat de 16.15 h a 19.30 
h). 

 
6. En el cas d’anul·lació de la rua per causes climatològiques, es 

posposarà al dia següent, DIUMENGE DIA 19 DE FEBRER, en horari de 
matí (horari estimat de 10.00 h a  14.00 h) i les comparses hauran de 
preveure la seva participació.  

 
7. Una persona de cadascuna de les entitats participants haurà de formar 

part de la Comissió Organitzadora del Carnaval, que tindrà 
programades dues reunions dins del seu calendari de treball: 

 
a. REUNIÓ de planificació del programa d’activitats. 
b. REUNIÓ d’organització de la rua de Carnaval. 

 
Aquesta persona serà el referent de la rua per a les persones de la seva 
comparsa i per a la mateixa organització. 

 
 



 

 
 

II.-PROCÉS INSCRIPCIÓ DE LES COMPARSES PARTICIPANTS 
 
1.-Les entitats o col·lectius (mínim 20 persones) que vulguin participar com a 
comparsa a la rua de Carnaval, hauran de formalitzar la inscripció amb el model 
SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ RUA CARNAVAL (annex 2) que teniu a 
disposició a la web municipal i  presentar-lo de forma telemàtica a la web o 
presencial al registre de l’Ajuntament, camí del Mig, núm. 9, dins del termini 
establert, que enguany serà fins al dia 15 de desembre de 2022. 
 
2.- Una vegada formalitzada la inscripció, si es donés variació significativa en el 
nombre previst de components de la comparsa, s’ha de comunicar a 
l’organització, per tenir-ho en compte a l'efecte de garantir el bon funcionament 
de la rua. 
 
3.- Les entitats inscrites tindran possibilitat de rebre subvenció, amb l’aplicació 
dels criteris i barems que s’aprovin a les Bases específiques de subvencions 
2023, i que teniu publicades a la web municipal (annex 3).  
Entre d’altres consideracions, a aquestes bases es contempla que a la subvenció 
es tindrà en compte els participants, el tipus de vehicle, i en cap dels casos serà 
superior a la meitat del total de la despesa que justifiqui la comparsa participant. 
 
 
Important no oblidar que: 
 

 
 Caldrà formalitzar la vostra INSCRIPCIÓ A LA RUA (Annex 2) abans 

del dia 15 de desembre de 2022. 
 

 Caldrà que presenteu la SOL.LICITUD - JUSTIFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ QUE DEMANEU (Annex 4) posterior a la realització de 
la rua, i tal com trobareu publicat a les Bases de subvencions 2023, en 
els termes que s'hi detallen, amb la documentació que es requereix i 
dins dels terminis que s’estableixin, que són fins al 31 de març  de 
2023.  
 

NO PRESENTAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ en el seu moment o  
l’incompliment  d’aquests requisits suposarà la renúncia de la comparsa inscrita 
a rebre subvenció per la seva participació a la rua del Carnaval. 

 


