
CONDICIONS TÈCNIQUES I DE SEGURETAT  

CARROSSES 

1. Tots els vehicles que participin a la rua de carnaval han de disposar 
d’assegurança i de la ITV en ordre. Les carrosses participants hauran de 
disposar també d’una assegurança de responsabilitat civil que l’organització 
demanarà abans de l’inici de la rua. 

2. En el cas que es disposi de bateries o grups electrògens per subministrar 
electricitat a l’enllumenat o a altres parts de la carrossa (equip de música, etc.), 
cal que es col·loquin en compartiments separats de l’habitacle i degudament 
protegits.  

3. Els grups electrògens hauran de tenir preferentment la suficient autonomia com 
per aguantar tota la cavalcada. No és recomanable el proveïment de 
combustible durant la rua. En cas de fer-ho caldrà baixar els assistents de les 
carrosses i   que els compressors, els motors i els llums de la carrossa estiguin 
apagats per evitar que es produeixin guspires o flames. No carregueu mai 
combustible en carrers o zones de pas molt estrets o amb gran concentració de 
persones. Durant la càrrega de combustible s’ha de disposar sempre d’extintors 
i de personal format en el seu ús. A les carrosses no hi pot haver recipients de 
líquids inflamables, com per exemple gasolina. 

4. Les instal·lacions de llum i cablejat de les carrosses han de complir el reglament 
electrotècnic de baixa tensió, han d’estar degudament protegides i cal que 
disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista. 

5. No es permet utilitzar elements de foc ni artefactes pirotècnics. 
6. Si els materials de decoració no són ignífugs, a les carrosses no hi pot haver 

elements que generin guspires o molta escalfor. 
7. Totes les carrosses han de portar extintors adequats al tipus de foc previsible. 
8. El disseny de les carrosses ha de preveure una ràpida evacuació i salvament en 

cas d’emergència de les persones que transporta. 
9. A les carrosses, cal evitar instal·lar-hi màquines i altres estris que generin un 

moviment que pugui atrapar les persones que s’hi apropin, com per exemple 
braços o aspes giratoris, etc. En el cas que n’hi hagi, han de disposar de la 
deguda protecció. 

10. Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones, pel risc de 
caigudes o d’accidents. Si durant el recorregut no van assegudes, garantiu que 
tenen una tanca o element de protecció de prou alçada (mínim 1 metre) per 
evitar que caiguin. S’han d’evitar actes insegurs que puguin derivar en accidents 
de caiguda en alçada, com per exemple accessos puntuals sobre estructures 
sense protecció ni resistència. 

11. Les estructures muntades a les carrosses s’han de construir de forma que no 
sigui possible que es puguin desplomar fàcilment davant condicions 
meteorològiques adverses (vent, aigua, etc.) i cal preveure la càrrega màxima a 
què poden estar sotmeses. Igualment cal preveure el possible apropament a 
cablejats del carrer i la seva alçada màxima, així com garantir l’aïllament 
d’estructures metàl·liques davant l’acostament a línies elèctriques del municipi. 

12. A l’interior de les carrosses s’han de preveure passos segurs i degudament 
ordenats, que evitin caigudes i ensopegades. 

13. Al final de la Rua, les carrosses no podran entrar al recinte de l’Espai Tolrà ni a 
la zona enllosada de la plaça per  evitar possibles accidents amb el públic de 
peu que ocupa aquests espais. Les carrosses es podran deixar  al llarg del carrer 
Portugal aparcades segons ordre d’arribada i seguint les indicacions de la policia 
municipal. 
 
 



COMPARSES 

1. Cada grup participant (carrossa i/o comparsa) disposarà d’un responsable que 
controlarà, vigilarà i vetllarà per la seguretat del seu grup, i avisarà en cas 
d’emergència al cap d’emergència.  

 
2. En cas que el grup incorpori elements tractors, carrosses, camionetes, etc... 

caldrà que es disposi de vigilants al costat de les rodes, que no formin part de la 
rua i que s’identifiquin amb una armilla reflectant. Aquests hauran d’informar el 
conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent 
s’apropi a la carrossa 

 
3. Cada grup mantindrà sempre una distància de separació mínim de 10 metres i 

màxima de 20 metres, entre el grup que tingui davant i el que tingui al darrera. 
 
4. Aquelles comparses que incorporin coreografies en la seva participació a la Rua 

hauran de preveure que aquestes coreografies no siguin estàtiques i que es 
facin en moviment, per evitar frenar la fluïdesa de la Rua. 

 
5. En tot moment s’hauran d’atendre les indicacions dels controladors que donen 

suport a la Policia. 
 
6. Els participants no podran deixar en cap cas el material usat per la Rua dins ni 

fora de l’Espai Tolrà 
 

EN CAS D’EMERGÈNCIA 

Aviseu immediatament el cap d’emergència (Vicenç Altimira 639 684 372), a la 
policia municipal que encapçala i tanca la rua o al 112, si és necessari. 

Mostreu-vos tranquils davant la població, però ferms en les decisions, i recomaneu 
l’allunyament més adequat. 

Assegureu-vos d’aturar el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat. 

En cas d’interrupció i suspensió de la rua, el responsable de cada grup serà 
l’encarregat de dirigir els seus membres fins al punt de trobada de l’Espai Tolrà, on 
es farà el recompte dels participants i es tindrà cura dels menors d’edat fins que els 
vinguin a recollir els seus responsables. 

En cas d’assistir a la rua com a participants o públic amb infants, s’aconsella 
disposar-los de polseres identificatives per facilitar la localització en cas de pèrdua. 
Aquestes es van entregar a les escoles del municipi i també es poden recollir al 
Mirador. 

 


