
 

 

Convocatòria de les subvencions per incentivar la participació a la rua de Carnaval de Breda  
per l’any 2022 
 

Article 1.- Objecte 
 
Subvencions per a incentivar la participació a la rua de carnaval, d’acord amb les Bases reguladores 

de la concessió de subvencions als participants de la rua de Carnaval de Breda publicades, al BOPG 
número 28, d’11 de febrer de 2020. 
 

Article 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.  
 
Article 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. 

 
Article 4.- Crèdits pressupostaris 
 

Les subvencions regulades en aquestes bases es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
338 4800400 del pressupost municipal, per un import màxim total de 2.000,00€.  
 
Article 5.- Presentació de sol·licituds i termini 

 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al 
web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), signat per la persona interessada o pel representant 

legal de l’entitat, 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. 

 
El termini per presentar les sol·licituds serà entre el 7 i el 21 de febrer de 2022. 
 

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.  
 

Article 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 de Carnaval 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 inscriure’s abans de l’inici de la rua, contactant amb un membre de la 
Comissió de Festes. 

 
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, el DJ de la rua 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 durant la festa posterior a la rua. Aquest veredicte serà 

inapel·lable i no es podrà recórrer. 
 
8. 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 18:30h al carrer Gispert 

de Jàfer, on els participants quedaran identificats per part de l’organització. L’inici de la rua 

serà les 19:00h. 
- 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. 

- 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 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 el 21 de febrer, a les 
14:00h. 

 



 

 

 
9. Justificació i pagament de la subvenció 
 

- Justificació: S’emetrà informe tècnic sobre l’assistència de les carrosses i/o comparses 
inscrites amb fotografies, efectuades durant la rua. 
 

- 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).  Si alguns d’aquests documents no han 
sofert variacions respecte convocatòries anteriors i ja estan en possessió de 

l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou. 
 
10. Règim de recursos 

 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot 
interposar recurs contenció administratiu davant del Jutjat Contenció administratiu de Girona, en el 

termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, 
es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació. 

 
11. Publicitat 
 

Aquesta convocatòria es publicarà als taulers electrònic i físic i al lloc web de l’Ajuntament de Breda, i 
el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
es publicarà al BOPG. 
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