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CARNESTOLTES DE BANYOLES 2019: DISSABTE 23 DE FEBRER 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LES RUA DE NIT DEL CARNESTOLTES 
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, 20 de febrer, a les 18:30 hores. 
 
 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 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. 
 
 La comparsa haurà d’estar integrada per un mínim de 10 persones. Així mateix, haurà de 

nomenar un dels seus membres com a responsable visible durant la cercavila. 
 
 El responsable de cada comparsa i de cada carrossa, haurà d’assistir el dijous 20 de febrer a 

les 20:15h, a la reunió d’organització, a la Biblioteca de l’Ajuntament. L’assistència a aquesta 

reunió és indispensable per participar a la rua. Aquelles comparses que no tinguin representant 
a la reunió quedaran automàticament excloses de la rua. 

 
 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 es decidirà per consens de tots els membres participants. En cas de 

no arribar a un acord es farà per sorteig. 
 
 Les comparses i les carrosses hauran d’arribar com a màxim a les 00:30 del vespre a la 

plaça de les Rodes, i s’estacionaran per ordre de sortida al costat esquerre del c/ Vallespirans 

o bé al costat dret del c/ Canat (entre c/ Vallespirans i c/ Estany).  
 
 Les carrosses hauran d’arribar a la plaça de les Rodes amb els equips de so apagats, 

que no es podran engegar fins a l’inici de la Rua i prèvia indicació de l’organització. 
 
 La rua començarà a les 00:45h de la nit, prèvia indicació de l’organització. 

 

 Recorregut: Plaça de les Rodes, c/ Jacint Verdaguer, c/ Dr. Hysern, Pg. Indústria, Av. Països 
Catalans, c/ Badalona, ronda Monestir i recinte de Barraques. 

 
 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. 

o Respectar en tot moment les normes de circulació vigents. 
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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, pot suposar l’exclusió dels 

participants de la rua i fins i tot de futures 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 de Nit del Carnestoltes de Banyoles. La 

previsió total dels premis serà de 1.000,- € que es repartiran a parts iguals entre el nombre 
total de carrosses participants. 

 

 Per optar a aquest premi és imprescindible la inscripció prèvia de la carrossa i comparsa, així 
com l'acompliment de la normativa. 

 

 
 

Inscripcions per a la Rua de Carnestoltes abans del 20 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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