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Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30  
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat  
 

Data del Carnaval de Canyelles: dissabte 03 de febrer de 2018. 

 

1. S’estableixen dues modalitats per participar en la desfilada del CARNAVAL  

d’enguany: amb CARROSSES o amb COMPARSES. 

 

2. CARROSSES. S’entén per carrossa un vehicle motoritzat, amb una plataforma  

(amb una alçada màxima de 4 metres, 7 metres de llarg i una amplada màxima de 

2,5 metres) amb tracció mecànica, o bé remolcada per un tractor i que disposi, entre 

d’altres, dels següents elements: generador de corrent, equip de música (amb un 

mínim de 1.500 watts i un màxim de 8.000),  llum, decoració i ambientació pròpies 

del carnaval. És del tot imprescindible la col·locació de cadena que reforci 

l’enganxall de la plataforma o remolc al tractor. així com un mínim de 40 persones  

disfressades adequadament a l’estil de la carrossa. Els vehicles que siguin camions 

o plataformes petites no es consideraran una carrossa.  

 

3. GRUPS O COMPARSES. Es podrà participar  en aquesta modalitat amb un mínim 

de 20 persones disfressades  fent referència al mateix tema. 

 

4. Només es podrà participar en una sola modalitat. 

 

5. Les CARROSSES hauran de portar un extintor contra incendis, de neu carbònica o 

CO2 i disposar dels elements de seguretat necessaris. Abans de sortir es revisarà 

que cada carrossa ho porti. 

 

6. Les INSCRIPCIONS cal fer-les a les Oficines de l’ajuntament, Pl. Onze de 

Setembre, 1 de 9:30 a 14 hores per registre d’entrada i/o a cultura@canyelles.cat , 

com a màxim fins el dia 31 de GENER.  

 

7. Les carrosses i comparses locals (les de Canyelles)  que compleixin 

correctament els requisits, de carrossa o de comparsa rebran una subvenció en 

relació a les dues modalitats o com a carrossa o comparsa. Aquesta es cobrarà via 

transferència. 

 

8. Totes les carrosses i comparses, han de nomenar un responsable , que serà el 

coordinador entre l’organització i la carrossa o comparsa. Aquest responsable rebrà 

via correu electrònic el recorregut de la rua, horaris, aparcaments habilitats pels 

participants, etc. Serà la seva funció fer extensible aquesta informació a tots els 

seus membres.  

 

9. Per rebre subvenció , tots els participants hauran d’estar presents al recompte 

inicial abans de la sortida i fer el recorregut sencer. El llistat s’haurà d’haver entregat 
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junt amb la butlleta d’inscripció abans del 31 de gener. Si haguessin variacions en el 

nombre d’inscrits,es farà saber per mail el tècnic de cultura. 

 

10. L’organització té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, que cobreix els 

danys a tercers que puguin ocasionar les carrosses. Queden exclosos els danys i 

incidents propis dels participants. Serà obligació fer arribar una còpia de 

l’assegurança junt amb la butlleta d’inscripció . 

 

11. Per la seguretat de tothom, no es permet llençar objectes que puguin produir danys 

al públic, establiments, vehicles o habitatges. 

 

12. L’Organització es reserva el dret de prendre la decisió que consideri més adient en 

tot allò no reflectit en les condicions anteriors. I també, es reserva el dret de 

considerar la qualitat de les comparses i de les carrosses i de concedir o denegar 

les subvencions.  

 

13. La carrossa o comparsa que no hi sigui present, no tindrà dret a la subvenció. 

 

 

 
 

 

Aquestes bases restaran penjades al web municipal, www.canyelles.cat 


