
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ DE CARROSSES A LA CAVALCADA DE REIS 2019 
 
Hi poden participar totes les entitats de qualsevol àmbit del municipi, així com particulars que reuneixin les 
condicions següents: 
 

a) Mides de les carrosses màximes: 7,5 metres de llarg per 2 metres d’ample, amb una altura màxima 
de 3,00 metres, inclosa la cabina o arrossegador. 

b) Les carrosses han d’estar ornamentades amb temes infantils i cal que les acompanyi una comparsa  
d’un mínim de deu persones i un màxim de cinquanta, amb tots els seus integrants disfressats 
segons la temàtica de la carrossa. 

c) Les carrosses han d’estar il·luminades correctament i no és obligatori que portin música. 
d) Les carrosses no podran portar publicitat comercial. 
e) Des de les carrosses no es podran llençar objectes que puguin causar danys o desperfectes a 

tercers.  
f) Les entitats participants hauran d’acreditar que disposen d’una pòlissa de responsabilitat civil en 

vigor que cobreixi els danys que puguin ocasionar a tercers durant el desenvolupament de la 
cavalcada. 

g) Les condicions tècniques que ha de complir el vehicle, d’acord amb la normativa de seguretat 
vigent, són les següents: 

 

 L’ITV del vehicle en vigor. 

 Cal tenir vigent l’assegurança del vehicle. 

 Cal presentar el permís de conducció del conductor corresponent a la classe/categoria 
tant del vehicle que s’utilitzarà com del remolc, si n’hi ha, d’acord amb el que disposa el 
reglament general de conductors. 

 El grup electrogen i la instal·lació elèctrica han de complir la normativa establerta. 

 El grup electrogen si és alimentat per benzina, aquesta ha d’anar protegida en dipòsits 
metàl·lics. 

 Cal portar un extintor de 6 kg de pols (21A- o - 113B). 

 Els vehicles no poden portar cap decoració que sobrepassi l’amplada de les carrosses i 
les rodes han de quedar lliures. 

 
Cal presentar una fotocòpia de la documentació corresponent a aquests requeriments, juntament amb la 
butlleta d’inscripció. La butlleta d’inscripció estarà a la vostra disposició a la pàgina web, les comissions 
de festes i a través de la Regidoria d’Infància i Joventut. 
 
El dia de la cavalcada, la Policia Local comprovarà que les carrosses reuneixen les condicions 
necessàries per poder sortir i realitzarà un control d’alcoholèmia als xofers dels vehicles participants. 
Les carrosses que ho desitgin podran fer una prova pel circuit abans de la cavalcada, juntament amb les 
carrosses reials. 
 
h) Les carrosses han d’estar preparades al port del Masnou el dia 5 de gener a partir de les 16.30h. 

Han d’entrar  pel pas subterrani de la carretera d’Alella i es col·locaran en direcció a Barcelona per 
ordre d’arribada, tal com els ho indiqui la Policia Local. 
 

i) Pel fet de participar-hi, totes les carrosses que compleixin les condicions exigides rebran una 
aportació de 700 € per carrossa. L’import total destinat a aquesta aportació serà de 8.400 € amb 
càrrec a la partida 19.CU.33811.22609 Esbarjo i festes populars i tradicionals. 

 
j) La inscripció finalitza el divendres 21 de desembre de 2018, a les 14 h. 

 
k) L’Ajuntament es reserva el dret de limitar, per raons de seguretat, el nombre de carrosses i 

comparses participants. 
 

l) El dia de la sortida de les carrosses, es sol·licitarà el document d’autorització dels menors 
participants. 
 

m) El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases i qualsevol imprevist serà resolt per 
l’Ajuntament del Masnou.  


