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INSCRIPCIÓ A LA RUA DE CARNESTOLTES DE SALT 2023- 11/02/2023 

Data Inscripció:   _________________ 

Número d’ordre (a omplir per l’organització) _______________ 

1. Persona responsable

Nom i cognoms: ________________________________           DNI: __________________ 

Adreça, població:___________________________________________________________ 

correu electrònic: _____________________  

Telèfon (fix i mòbil):_____________________________________________ 

2. Dades de la colla

Nom de la colla: ___________________________________  NIF: ____________ 

Títol de la disfressa ________________________________________________ 

Número de persones desfilant ___________   Porteu Carrossa (si/no) _____ 

Porteu banda musical _______ Equip de so _______________(indiqueu potència) 

Detalleu, si es dóna el cas, si cal suport de la Policia Municipal per fer arribar la carrossa al lloc de 

concentració o per retornar-la un cop acabada. 

3. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil de l’entitat amb el comprovant del seu pagament

i, si s’escau, de qualsevol tipus de vehicle de motor que participi a la rua.

Nota: La inscripció obliga a l’acceptació de les condicions de participació adjuntes a sota. 

NOM I COGNOMS RESPONSABLE: 

SIGNATURA RESPONSABLE 
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CONDICIONS  DE PARTICIPACIÓ A LA RUA DE DISFRESSES DEL CARNESTOLTES DE SALT 

 

DISSABTE, 11 DE FEBRER DE 2023 
 

FORMAT DE L’ACTIVITAT 

 

Per tal d’adequar l’activitat a la majoria de participants i optimitzar els recursos econòmics i humans 

existents, la Comissió Organitzadora de la rua de Carnestoltes de Salt proposa un format que 

bàsicament es resumeix en una única rua el dissabte a la tarda que facilita la participació de grans 

i petits, acabant amb una actuació musical a la plaça 1 d’octubre. 

 

En cas de pluja la Comissió Organitzadora comunicarà a l’Ajuntament de Salt, abans de les 14h, la 

decisió de suspendre o no la rua.  

 

CONCENTRACIÓ 

La concentració de la rua llarga serà a les 17.00 h de la tarda davant la Pista Poliesportiva Municipal. 

Sortida de la rua llarga: 17.30 h. 

La concentració de la rua curta serà a les 17.30 h de la tarda a la pl. Verdaguer (plaça dels Peixos). 

Sortida de la rua curta: 18.00 h. 

 

L’arribada conjunta de les dues rues està prevista a les 20 h, a la Factoria Cultural Coma Cros, a la 

plaça 1 d’Octubre, on es farà una desfilada de comparses i animació musical per a tothom. 

 

RECORREGUT  

 

- Itinerari de la rua llarga: Sortida des de la Pista Poliesportiva Municipal, c. Miquel Martí i Pol, c. 

Mercè Rodoreda, c. Major, trv. Santa Eugènia, c. Sant Antoni i pl. 1 d’Octubre. 

 

- Itinerari de la rua curta: Sortida des de la pl. Verdaguer, c. Major, trv. Santa Eugènia, c. Sant 

Antoni i pl. 1 d’Octubre. 

 

INSCRIPCIONS  

 

Les inscripcions de les entitats i associacions es faran per registre electrònic al portal telemàtic de 

l’Ajuntament de Salt, els grups que no facin tràmits electrònics ho podran fer al Registre d'Entrada, 

i seran totes gratuïtes. El període d’inscripció finalitzarà el dia 22 de gener de 2023. 

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ 

 

Es pot inscriure qualsevol associació o colla d’amics, sempre que omplin tots els requisits del full 

d’inscripció i adjuntin la pòlissa de responsabilitat civil de l’entitat o grup de persones amb el 

corresponent rebut de pagament on consti que estan al dia de pagament i dates de cobertura. 

 

Hi ha una única modalitat d’inscripció, tant per carrossa com per comparsa. Les mides de seguretat 

màximes de les carrosses són 2,5 m d’ample, 4 m d’alçada i 5 metres de llargada. 

 

En cas de portar un vehicle a motor i/o remolc de suport, cal indicar-ho al full d’inscripció i de 

presentar la preceptiva assegurança de responsabilitat civil obligatòria (assegurança cotxe). 
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En tot moment s’ha de mantenir el ritme de la desfilada, per tal de no deixar excessiva distància 

entre colles, cosa que podria provocar la invasió del recorregut per part del públic assistent. 

 

Cal vigilar la sobrecàrrega de les carrosses i sobretot extremar les precaucions en cas que hi vagin 

nens i nenes, perquè no s’hi aboquin. 

 

No es portaran elements adossats que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa i 

puguin originar perill al públic assistent. L’organització no es farà càrrec en cap cas de les 

responsabilitats derivades de les carrosses i dels membres integrants d’una colla. 

Durant els trajectes d’arribada a la concentració, quan s’acabi la rua de retorn, s’han de seguir en 

tot moment les indicacions de la Policia Municipal o els membres de l’organització (aniran acreditats). 

Resta prohibit als conductors dels vehicles participants a l'activitat el consum de begudes 

alcohòliques o la ingesta o incorporació a l'organisme de drogues abans i durant el recorregut. La 

policia podrà ordenar controls abans de l'inici del recorregut i durant el mateix  per verificar el 

compliment d'aquest punt. En cas de comprovar-se la ingesta o incorporació a l'organisme d'alcohol 

o drogues a algun  dels conductors, no es permetrà la conducció del vehicle per aquesta persona i 

els responsables del seu grup hauran d'assignar un  altre conductor a la carrossa o bé retirar-la. 

Es prohibeix llençar caramels o qualsevol altre objecte sòlid que pugui ocasionar alguna ferida al 

públic assistent. 

Cada colla participant tindrà un portaveu responsable d’ordre intern que serà el titular de la inscripció. 

Caldrà que en el full d’inscripció donin les dades d’aquest responsable, per tal que l’organització el 

pugui localitzar tant prèviament com posteriorment a la realització de la rua, a afectes de possibles 

imprevistos. 

Les colles poden portar llum, so i publicitat a les carrosses. 

Es poden fer coreografies amb la música, sempre i quan no afectin el bon ritme de la rua i provoquin 

aturades. 

És important per als que porten música o banda que, un cop acabada la rua, deixin de tocar o 

desconnectin els equips de so. 

La Comissió Organitzadora es reserva el dret de canviar les preferències d’ordre de sortida amb el 

criteri que cregui convenient per millorar la rua. 

La participació a la rua del Carnestoltes de Salt suposa l’acceptació d’aquestes bases. La Comissió 

Organitzadora resoldrà aquells temes no previstos, i la seva decisió serà inapel·lable. Al mateix 

temps, la Comissió Organitzadora es reserva el dret d’introduir aquells canvis o modificacions que 

calguin sempre que cregui que han de portar una millora general. 

Les imatges preses durant la rua a les diferents comparses, podran ser utilitzades per l’Ajuntament 

de Salt per difondre l’acte en què s’ha participat. 
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