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CARNESTOLTES DE BANYOLES 2020: DISSABTE 15 DE FEBRER 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LA RUA INFANTIL 
Condicions prèvies per a la inscripció 

 
 Les inscripcions s’efectuaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles i seran 

gratuïtes. El període d’inscripció finalitzarà el dijous, 13 de febrer, a les 18:30 hores. 
 

 La rua de Carnestoltes de tarda o Rua Infantil està formada bàsicament per AMPA, associacions 

de lleure o juvenils i grups de pares i mares. La participació dels menors d’edat és 

responsabilitat del sol·licitant de la sol·licitud inscripció, qui s’encarregarà d’obtenir els permisos 
adequats per part del pare, mare o tutor legal en cas de que aquest/a no estigui acompanyant al 
menor durant la rua. 

 
 Només podran participar com a CARROSSA vehicles de grans dimensions (camions) o vehicles 

amb remolc (tractors o jeeps) degudament disfressats i que segueixin la normativa vigent. 

També hi podran participar vehicles no aptes per a la circulació de la via pública (donats de 
baixa) sempre i que es presenti la corresponent assegurança de circulació de la carrossa i una 
pòlissa de Responsabilitat Civil. 

 
 S’haurà d’omplir el Full d’Inscripció adjunt a aquestes bases i presentar la documentació que 

s’hi especifica: la fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de circulació del vehicle o 
carrossa i del carnet de conduir del conductor i la pòlissa de Responsabilitat Civil. 

 
 Comissió Organitzadora de la Rua Infantil organitza la Rua Infantil de Carnestoltes a través de 

diverses reunions d’assistència obligatòria entre els responsables de cada carrossa i l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament de Banyoles. 

 
 Cada carrossa o comparsa participant haurà d’escollir un motiu de disfressa que giri al voltant 

del tema anual del Carnestoltes i comunicar-lo a l’Àrea de Festes per tal de ser validat i evitar la 
repetició de disfresses. 

 
 El responsable serà l’encarregat de posar-se en contacte amb la Comissió Organitzadora en el 

moment d’arribar a la concentració i de vetllar perquè la seva comparsa i/o carrossa compleixi 
amb les normatives de la cercavila.   

 

Normativa de la Rua 

 
 L’ordre de sortida de la Rua Infantil és rotatiu. L’organització es reserva el dret a canviar alguna 

carrossa del lloc que li pertoca per motius d’incompliment de la normativa. 

 
 Les comparses i les carrosses hauran d’arribar a la ubicació indicada entre les 16:15h i les 

16:45h, segons la ruta i horaris que es faran arribar a cadascun dels participants.  
 

 La rua començarà a les 16:30h, prèvia indicació de l’organització. 
 

 Recorregut: Pl. Catalunya, c/ de la Llibertat, C/ Jacint Verdaguer i final a la plaça de les Rodes  
 

 Abans de començar la desfilada, un responsable de l’organització comprovarà les dades i la 
documentació de cada carrossa a fi que compleixin amb la normativa de la rua. 

 

 Les persones participants de la rua es comprometen a seguir en tot moment les instruccions de 
l’organització. 

 
 Les carrosses hauran de: 

 
o Portar en un lloc visible i protegit, el núm. d’identificació. 

o Disposar d’un extintor situat en un lloc de fàcil accés. 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea de Serveis a les Persones 
FESTES 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.58.18.48 / 972.57.00.50 

17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.58.05.59 

NIF: P1701600G adreça-e: cultura@ajbanyoles.org,  

2 

o Respectar en tot moment les normes de circulació vigents. 
o Seguir la comparsa que tingui a davant i no estacionar-se o abandonar la rua a mig 

recorregut. 
o Mantenir una distància de seguretat amb els vehicles del davant, deixant un espai mínim 

de 10 metres entre vehicles. 
o No podran fer marxa enrere en cap moment de la rua, per la perillositat que aquesta 

maniobra suposa donat el volum de gent que participa a la rua. 
 

 No es permetrà l’acceleració del motor sense cap motiu justificat. 
 
 Cap carrossa podrà servir o facilitar begudes alcohòliques. 

 
 L’incompliment d’aquesta normativa pot donar lloc a penalitzacions i pot suposar l’exclusió dels 

participants de la rua i fins i tot de les pròximes edicions. 
 
 L'organització es reserva el dret de suspendre la rua per causa de força major. En aquest cas, 

l’organització podrà escollir unes noves dates per dur a terme l’activitat. 
 

Premis de participació 

 

 Es concediran uns premis de participació a la Rua Infantil del Carnestoltes per aquelles 
associacions sense ànim de lucre que hi participin: 
 

o 250€ per a cada entitat participant de la ciutat de Banyoles, amb més de 100 
participants. 

o 100€ per a cada entitat participant de la ciutat de Banyoles, amb menys de 100 

participants. 

o 100€ per cada entitats participants de la resta del Pla de l’Estany. 
 
 
 

Inscripcions per a la Rua de Carnestoltes abans del 13 de febrer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Banyoles, de dilluns a dijous de 8:30 a 18:30h i els divendres de 8:30h a 14:30h o 
a través de la seu electrònica seu.banyoles.cat adjuntant la sol·licitud específica de la Rua de 

Carnestoltes a una instància general. 
 

Per a més informació, www.banyoles.cat, www.cultura.banyoles.cat i 
www.festesbanyoles.cat.  

Tlf. 972 581 848 o enviar un correu electrònic a festes@ajbanyoles.org.  
 

Ens trobaràs al facebook de “Banyoles de Festa” 
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