
 

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER ALS/A LES 
PARTICIPANTS A LA RUA DE CARNAVAL DE BREDA 
 
1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la 
sol·licitud de subvencions i optar als premis que s’atorguen per part de l’Ajuntament de Breda a les 
persones, colles i/o grups que participen a la Rua de Carnaval 2020. 
 
2. Finalitat 
Reconèixer la participació a la Rua de Carnaval de Breda i sufragar part dels costos propis de 
l’activitat: confecció de disfresses, construcció de carrosses, assegurances, etc. 
 
Premiar les disfresses participants que siguin considerades més originals, treballades, animades ... 
 
3. Destinataris 
Les persones físiques que participin a la Rua de Carnaval de Breda mitjançant la presentació de la 
corresponent sol·licitud específica.  
 
A la sol·licitud específica per participar a la rua i a la convocatòria de la subvenció, caldrà que hi figuri 
les dades del representant de la colla. 
 
4. Procediment de concessió 
El procediment de concessió serà de concurrència competitiva tenint en compte el crèdit 
pressupostari establert a l’article 5 i les normes de participació establertes a l’article 8. 
 
5. Crèdits pressupostaris 
Les subvencions regulades en aquestes bases es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
338.48000.400 del pressupost municipal, per un import màxim total de 2.000,00€.  
 
L’import s’atorgarà per ordre de presentació de les sol·licituds entre aquelles que compleixin els 
requisits establerts en aquestes bases, fins a esgotar-se el crèdit existent. 
 
6. Quantia de la subvenció 
6.1 Subvenció per carrossa i/o comparsa 
Es farà una aportació a les persones, colles i/o grups participants segons el següent barem: 
 

- Per carrossa: 100,00€ 
Imprescindible: llum i música 
Se’n valorarà la decoració 
 

- Comparsa 
o De 5 a 9 persones: 25,00€ 
o De 10 o més persones:  50,00€ 

 
En la categoria de carrossa s’admeten: 
 

- Cotxe transformat un vehicle que en major o menor mesura està ambientat amb elements 
propis de Carnaval, i que pot portar l’equip de música o complementar d’alguna manera la 
comparsa que acompanya. 

 
- Una plataforma amb tracció mecànica o bé remolcada per un altre vehicle, habilitada perquè hi 

puguin pujar com a mínim 5 membres de la colla i que disposi, entre d’altres, els següents 
elements: generador de corrent, equip de música, llum, decoració i ambientació pròpies de 
Carnaval. 

 
En cas que s’inscriguin dues carrosses, només es subvencionarà la quantitat corresponent a una 
carrossa. 
 
6.2 Premis per disfresses 
Es concediran 4 premis a persones, colles i/o grups que hagin participat a la rua i al ball de carnaval 
de dissabte a la nit, segons les valoracions fetes pels membres del jurat. 
 



 

 

Els premis monetaris i els imports són: 
- Un primer premi de 400,00€ 
- Un segon premi de 300,00€ 
- Un tercer premi de 200,00€ 
- Un premi individual o parella de 100,00€ 

 
Per optar a premi cal que les disfresses individuals o parelles s’inscriguin a l’OAC 
 
Aquest imports de subvencions i premis són rentes subjectes i no estan exempts de l’impost de 
l’IRPF, i als premis d’import superior a 300,00 € se’ls practicarà una retenció. 
 
7. Jurat 
El Jurat estarà format per dos membres de la Comissió de Festes, els integrants del grup que actuarà 
al ball de nit (que emetran un únic vot) i un membre de cadascuna de les comparses (amb un mínim 
d’un membre major d’edat) que participin a la rua. 
 
El membre de les comparses designat com a membre del jurat s’haurà de nomenar en la sol·licitud de 
subvenció i inscripció de participació. 
 
El jurat valorarà els aspectes relacionats amb originalitat, artesania, carrossa, animació, coreografia, 
vestuari i maquillatge. 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer un cop acabada l’actuació del grup principal, dels que 
actuaran. Aquest veredicte serà inapel·lable i no es podrà recórrer. 
 
8. Sol·licituds 

- Les persones, colles i/o grups participants hauran d’omplir una sol·licitud específica per 
participar a la Rua de Carnaval que inclourà la sol·licitud de la subvenció. Aquesta sol·licitud es 
trobarà a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

- Les disfresses individuals i parelles també caldran que s’inscriguin mitjançant model 
normalitzat, que també es a la seu electrònica de l’Ajuntament. 

- El període de presentació de sol·licituds serà del 7 al 20 de febrer de 2020.  

- Les sol·licituds, que s’han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), s’han de presentar de forma telemàtica: amb la 
signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya per E-TRAM de l’administració local. 

- Les sol·licituds són limitades, d’acord amb l’ordre rigorós de presentació fins a esgotar el crèdit 
existent. 

- Un cop esgotat el crèdit, es donarà per tancada la relació de persones, colles i/o grups 
participants amb dret a subvenció.  

 
9. Normes de participació 
Les colles hauran de complir les següents normes de participació, requisit indispensable per poder 
desfilar a la Rua de Carnaval i poder accedir a la concessió de la subvenció. 

- Les persones, colles i/o grups que portin qualsevol tipus de vehicle a motor hauran de tenir la 
preceptiva assegurança del vehicle. Així mateix, hauran de portar el permís de conducció de 
les persones designades com a conductors. 

- És obligatori dur un extintor com a mínim a cada vehicle. 
- La concentració de les carrosses i comparses serà a partir de les 21:30h al carrer Gispert de 

Jàfer, on els participants quedaran identificats per part de l’organització. L’inici de la Rua serà 
les 22:00 h. 

- Les carrosses hauran de seguir en tot moment les indicacions de l’organització tant pel que fa a 
l’itinerari de la Rua. 

- Segons estableix la legislació vigent, el consum de qualsevol tipus de begudes alcohòliques 
està prohibit a menors de 18 anys i, per la resta, s’ha de fer d’una manera moderada i 
responsable. Qualsevol carrossa o comparsa que participi en aldarulls, baralles o similars 
quedarà desqualificada i no optarà a la subvenció. 

- Cada colla haurà de designar com a mínim un responsable per si es produís qualsevol incident 
al seu grup. 

- L’organització es reserva el dret de negar la participació/desqualificar a les carrosses i 
comparses que en un moment determinat i per causa visible fes recomanable aquesta mesura. 

http://www.breda.cat/


 

 

- Un requisit indispensable per rebre la subvenció i optar als premis és la participació tant a la 
rua com al ball. 

- A cada inscripció se li assignarà un número (indistintament de la categoria). Caldrà que totes 
les disfresses participants a la rua i al ball portin el número en un lloc visible, ja sigui a la 
carrossa o a la disfressa. Els números es podran recollir impresos a l’OAC, fins divendres 21 de 
febrer a les 14:00h. 

- En cas de pluja la rua quedarà anul·lada i la festivitat es celebrarà directament al Cercle 
Bredenc. 

 
10. Notificació i publicació 
L’admissió a la Rua de Carnaval i la corresponent subvenció seran notificades individualment als 
sol·licitants. 
 
11. Seguiment, verificació i control 

- L’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Breda, com a organitzadora de la Rua de Carnaval, farà 
un seguiment i control per tal que totes les colles admeses compleixin els requisits. 

- Es verificarà l’assistència dels elements subjectes al barem de subvenció: carrosses, vehicles i 
nombre de membres de la comparsa. 

- En cas que alguna de les persones, colles i/o grups no es presenti el dia de la Rua, s’entendrà 
que renuncia a la subvenció. 

- En cas que l’absència de colles admeses el dia de la Rua alliberi pressupost, l’Ajuntament de 
Breda podrà atorgar la corresponent subvenció, segons el barem, a les colles no beneficiàries 
presents a la Rua, sempre seguint el rigorós ordre de presentació. 

- El jurat de qualificació estarà composat per un mínim de tres persones de la Comissió de 
Festes. 

 
12. Òrgan competent per l’atorgament de la subvenció 
L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió de la subvenció serà la Junta de 
Govern Local en virtut dels articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 55 a 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les Bases del règim local, les Bases d’execució del Pressupost municipal de l’exercici 
2020. 
 
13. Justificació i pagament de la subvenció 

- Justificació 
Un cop celebrat el Carnaval caldrà aportar, en el termini màxim d’un mes: 

a) Full normalitzat de justificació 
b) Fotografies que acreditin la participació de les persones, colles i/o grups a la rua i al 

ball de Carnaval 
c) Fotografies que acreditin els components de colles i grups 

 

- Pagament 
a) L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament un cop s’hagi comprovat 

l’assistència de la persones, colles i/o grups a la Rua de Carnaval i verificat totes les 
dades aportades. 

b) El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del 
sol·licitant. (Les colles i grups poden presentar més d’un document d’alta de creditor 
per tal que el pagament es realitzi fraccionat entre els diferents membres)  

c) La resolució de l’atorgament d’aquestes subvencions correspon a la Junta de Govern 
Local. 

d) Els beneficiaris dels premis hauran de presentar a la corporació el document d’alta de 
creditor per tal que els sigui abonada la quantitat concedida. (Les colles i grups poden 
presentar més d’un document d’alta de creditor per tal que el pagament es realitzi 
fraccionat entre els diferents membres) 

 
14. Acceptació de les bases 
El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del 
concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva 
finalitat. 
 
L’Ajuntament de Breda queda facultat per resoldre qualsevol cas que no estigui previst. 



 

 

 
15. Mitjans de notificació o publicació 
Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest efecte en 
la sol·licitud, tenint en compte l’establert en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Un cop aprovades aquestes bases i la convocatòria que correspongui, seran publicades en el BOP, al 
DOGC, a la BDNS i al tauler d’anuncis i la web municipal de l’Ajuntament de Breda, d’acord amb el 
que disposa l’article 20.8 de la Llei general de subvencions. 
 
L’atorgament de les subvencions es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
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