Annex II
CRITERIS REGULADORS DE LA
RUA DE CARNESTOLTES 2020 DE PINEDA DE MAR

1. OBJECTE
El Carnaval de Pineda de Mar té un caràcter popular i festiu, i per tant, defuig de qualsevol
tipus de competitivitat, cosa que s’aconsegueix amb la col·laboració i l’esforç de les colles i
comparses que hi participen, essent competència exclusiva de l’Ajuntament, des de la
Regidoria de Participació Ciutadana, tan sols la tasca de coordinar i aglutinar els diferents
actes i el que té a veure amb la seva organització, i més concretament amb les rues.
La rua de Carnestoltes a Pineda de Mar que celebrarà el diumenge 23 de febrer de 2020 a
les 11.00 hores, amb el recorregut següent: des de l’arbre verd del Pg. Marítim fins a
l’estació (concentració de carrosses), Av. Montserrat, Barcelona, Comtal, Arpelles, Pl.
Orient, Av. Del Carme, Jaume I i Pl. Mèlies. Un cop finalitzada la rua a la Plaça Mèlies, s’hi
celebra l’escudellada Popular.

2. PARTICIPACIÓ
Poden participar a la rua de Carnestoltes totes aquelles colles i/o comparses que així ho
desitgin amb un mínim de 2 persones per comparsa i que compleixin els requisits
establerts en les presents bases.

3. PARTICIPACIÓ I CRITERIS D’ATORGAMENT
La Regidoria de Participació Ciutadana valorarà cadascuna de les comparses participants i
proposarà l’atorgament d'ajudes d’acord amb els criteris següents:
Per quantitat de participants:
Entre 2 i 12 persones..............................................................................100,00 euros
Entre 13 i 30 persones............................................................................150,00 euros
Entre 30 i 65 persones............................................................................200,00 euros
Entre 66 i 100 persones.........................................................................250,00 euros
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A partir de 100 persones........................................................................300,00 euros

4. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Les colles o comparses s’han d’inscriure, de forma gratuïta, mitjançant sol·licitud de
participació, adjuntada a la fitxa d’inscripció que presenten al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de Pineda de Mar en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.
Qualsevol sol·licitud fora de termini no podrà optar al premi, però si participar a la rua de
Carnestoltes.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La data límit per a presentar la sol·licitud de participació acompanyada de la fitxa
d’inscripció, degudament complimentada, és el dia 10 de febrer de 2020.

6. ATORGAMENT D'AJUTS
Un cop realitzada l’activitat les colles i/o comparses de la Rua de Carnestoltes de Pineda
de Mar, prèvia la tramitació administrativa corresponent, rebran els imports dels ajuts a la
participació mitjançant transferència bancària al compte corrent indicat per la persona
responsable de cada colla o comparsa, després de comprovar que no hi ha hagut cap
incident per part de cap colla participant.

7. ALTRES CONDICIONS
1.

Cada colla o comparsa tindrà un nom i, evidentment, el vestuari i la carrossa decorada
anirà d’acord amb aquest nom, que serà amb el qual s’hauran inscrit, al marge del
nom de la colla i/o comparsa que la representi.

2.

Per a poder optar als ajuts, els vestits de les comparses i carrosses han de tenir un
mínim de dignitat.

3.

L’ordre de participació de les diferents colles i comparses es fixarà: 1r. Grup
d'animació, 2n. escoles, 3r. comparses per ordre d’antiguitat en la participació en la
Rua i 4t. noves comparses.

4.

Les carrosses aniran muntades, sempre, de cara a la direcció de la Rua amb la seva
colla i/o comparsa darrera de la pròpia carrossa i amb la música dirigida cap enrere.
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En cas contrari, l’organització es reserva el dret de col·locar les carrosses muntades al
revés, tipus camió, a la part final de la rua.
5.

Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de
disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el seu conductor
n’assumirà la responsabilitat. Les carrosses hauran de portar un extintor homologat i
el vehicle haurà de comptar amb l'ITV actualitzat.

6.

Cada comparsa rebrà de manera gratuïta sacs de confeti, en funció de la quantitat de
persones que integrin la comparsa. Els sacs de confeti es podran passar a recollir per
l'espai Sara Llorens (Pl. Mèlies), de 9 a 14 hores, el dia que oportunament anunciarà
la regidoria de Participació Ciutadana. La proporció de sacs de confeti per grup de
persones resta com segueix:
De 15 a 30 persones................. 2 sacs de 10 Kg.
De 30 a 65 persones:................ 3 sacs de 10Kg.
De 66 a 100 persones:............. 4 sacs de 10 Kg.
A partir de 100 persones:......... 5 sacs de 10Kg.

7.

Cada comparsa designarà una persona que serà la responsable de la bona marxa de la
seva colla i carrossa, de guardar distàncies entre les colles, de fer arribar la colla a
l’hora indicada al punt de sortida de la Rua, és a dir, tot el que fa relació a la
responsabilitat i bon comportament de la seva colla.

8.

Les comparses hauran de situar-se al lloc que se’ls atorgui de sortida al Passeig
Marítim a partir de Carrer Moragues i Barret, a les 10 del matí, una hora abans de la
sortida. Les comparses que arribin més tard de l’horari establert perdran el seu lloc i
passaran al final de la rua.

9.

Les mides: La carrossa ha de tenir un màxim de 12 metres de llargada per 3 metres
d’amplada. L’alçada màxima permesa és de 4 metres.

10. Des de l’Ajuntament no es facilitarà ni tractor ni tractorista, però si ajudarà a les colles
a trobar-ne un.
11. Les colles participants a la Rua hauran de seguir sempre i en tot moment les
instruccions que se’ls hi pugui donar per part dels responsables de l’organització que
corre a càrrec de la Regidoria de Participació Ciutadana.
12. La Regidoria de Participació Ciutadana es reserva el dret de variar alguna d’aquestes
normes de participació així com tot el referent al desenvolupament de la rua, si ho
estima convenient.
3
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar
www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Tel. 93 767 15 60 - Fax 93 767 12 12

13. No està permès que les comparses participants a la rua reparteixin cap mena de
publicitat comercial.
14. Les colles i/o comparses que incompleixin les normes anteriors, no podran optar a cap
dels ajuts.
15. La participació de les colles i comparses a la Rua del Carnestoltes de Pineda de Mar
implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes Normes de Participació.
16. En cas de pluja l’activitat serà anul·lada.

Pineda de Mar, 4 de novembre de 2019
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