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BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN LA RUA DEL CARNAVAL DE 

CUBELLES I DE L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ, SI S’ESCAU, PER A 

CARROSSES I GRUPS DE DISFRESSES DE CARNAVAL. 

La rua del Carnaval de Cubelles es realitza el dissabte de Carnaval i consisteix en una 

cercavila per diferents carrers del municipi, en la qual desfilen les diferents carrosses i 

comparses inscrites prèviament a l’Ajuntament de Cubelles. Totes les carrosses i 

comparses que participen en la rua del Carnaval opten a rebre una subvenció de 

participació, si la convocatòria corresponent així ho determina . 

Les següents bases es divideixen en dues seccions: 

A) BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ EN LA RUA DEL CARNAVAL DE 

CUBELLES.  

Primera: objecte.-  

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la participació en la rua del dissabte de Carnaval 

que organitza l’Ajuntament de Cubelles.  

 

Segona: participants.- 

 

Podran participar en la rua de Carnaval aquells grups/entitats/associacions formats per 

un mínim de 30 persones i un màxim de 250 participants i que com a requisit 

indispensable han d’estar representats per dos responsables del 

grup/entitat/associació.  

 

Els esmentats requisits s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la 

corresponent sol·licitud, segons el previst a la base sisena.  

 

Tercera: aprovació bases i convocatòria.- 

 

Correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquestes bases reguladores i la 

corresponent convocatòria. 

 

Aquestes bases tindran vigència fins a la seva modificació o fins a la seva derogació 
expressa per unes noves bases. 
 
Les convocatòries es realitzaran anualment de conformitat amb les presents bases. La 
convocatòria, un cop s’aprovi, es comunicarà a la SNPS, que al seu torn traslladarà un 
extracte al diari oficial corresponent per a la seva publicació. 
 

Quarta: sol·licituds.- 
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1. Per a poder participar a la Rua de Carnaval s’haurà de presentar model normalitzat 

(annex III) a l’Oficina d’Informació i Participació Ciutadana- OPIC (C/Joan Roig i 

Piera, 3-5 de 08880 Cubelles) de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h., els dijous de 

17 a 19.30 h (els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos) . 

2. També podrà presentar-se, dins el termini corresponent, per qualsevol altre dels 

mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú (LPA). 

3. Si les sol·licituds s’envien per correu, el/la sol·licitant haurà de justificar la data de 

lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’ajuntament (departament de cultura) 

la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic a 

cultura@cubelles.org el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la sol·licitud si el 

tribunal qualificador la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. 

4. Els models normalitzats es poden demanar a: 

a. l’OPIC Tel. 93. 895.03.00 

b. A la regidoria de Cultura (cultura@cubelles.org). 

c. A través del l’apartat Taulell d’anuncis del web municipal. www.cubelles.cat 

/http://www.cubelles.cat/content/view/2586/8/ 

5. No es tindrà en compte la documentació que no estigui acompanyada de la 

corresponent sol·licitud i formulari. La sol·licitud s’haurà d’omplir en la seva totalitat 

6. Els/les sol·licitants hauran de respectar estrictament els formularis específics 

habilitats. 

 

Cinquena: termini de presentació.- 

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació referida a les presents bases, podran 

presentar-se fins la data que s’estableixi en la convocatòria de l’any corresponent tot 

coincidint amb el període d’inscripció a la participació.  

 

Sisena: documentació a presentar.- 

 

Els/les sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:  

 

1. Instància model de sol·licitud de participació Rua de Carnaval i optar a subvenció 

per a carrosses i comparses de disfresses al Carnaval amb la documentació 

annexa corresponent : 

 Carrosses 

a. Permís de circulació i fitxes tècniques amb l’ITV vigent. 

b. Permís de conducció vigent. 

c. Justificant d’haver subscrit les perceptives assegurances de 

responsabilitat civil d’accidents dels participants i l’assegurança dels 

vehicles a motor que hi participen i de la carrossa.  
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d. Declaració jurada sobre les connexions elèctriques per a la participació 

al Carnaval de Cubelles. 

 Comparses 

a. Els vehicles hauran de tenir la mateixa documentació que el determinat 

per a vehicles de les carrosses.  

2. Fotocòpia dels NDI dels 2 responsables del grup/entitat/associació.  

 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà la 

seva rectificació o les esmenes necessàries. Si en el termini de 5 dies hàbils després 

de la comunicació no s’ha esmenat l’error o mancança, es tindrà per desistit i 

s’arxivarà la petició, prèvia resolució en els termes de l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre del Procediment Administratiu Comú (LPA). 

 

Setena: clàusula informativa en relació a la documentació.- 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni 

aquella que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans 

telemàtics a altres administracions segons allò que es disposa a la Llei 29/2010, de 3 

d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

Vuitena: instrucció de l’expedient.- 

 

1. La instrucció del procediment de participació en la Rua de Carnaval correspon a la 

Regidoria de Cultura, sense perjudici de les delegacions que es considerin 

oportunes. 

2. La proposta de resolució l’elabora el tribunal avaluador, que estarà compost 

segons detall de l’apartat següent d’aquestes bases específiques. 

3. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cubelles és l’òrgan competent per a la 

resolució del procediment de participació a la Rua de Carnaval.  

 

Novena: procediment d’avaluació.- 

 

1. Un cop rebudes les sol·licituds, des de la Regidoria de Cultura s’analitzarà si 

compleixen els requisits establerts en aquestes bases i legislació aplicable, i es 

traslladarà al tribunal qualificador. 

2. El tribunal qualificador el formarà: 

a. El/la regidor/a de Cultura. 

b. El Coordinador/a de l’Àrea de Serveis a les Persones. 

c. El/la tècnic/a i/o el/la responsable administratiu/va de la respectiva regidoria 

que actuarà com a secretari/a amb veu i vot, i aixecarà acta. 

3. El tribunal tindrà com a missió valorar les diferents sol·licituds en funció dels criteris 

recollits a la base desena i elevar a l’òrgan corresponent  la seva proposta. Per a 
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l’avaluació de les sol·licituds el tribunal podrà sol·licitar els informes addicionals 

que, en el seu cas, consideri necessaris. 

4. Els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les bases 

específiques seran resolts pel tribunal qualificador i la legislació aplicable. 

 

Desena: criteris d’avaluació.- 

 

Les inscripcions seran valorades per ordre de presentació en el Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Cubelles i sempre que compleixin els requisits de participació. A partir 

del nombre màxim previst tindran la consideració de reserva i en el cas d’haver-hi una 

vacant es comunicarà, si s’escau, per ordre d’inscripció corresponent.  

 

Onzena: condicions tècniques.  

Carrosses. 

1. Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 30 membres i no excedir el 

nombre de 250 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.  

2. Poden participar a la categoria de carrosses aquells grups que duguin una 

plataforma (alçada màxima de 4 metres –fixe i mòbil-, amplada màxima de 2,5 

metres i llargària de fins a 7 metres) amb tracció mecànica o remolcada per tractor. 

Aquesta plataforma haurà de disposar, com a mínim, de: generador d’electricitat, 

farmaciola, música, il·luminació, extintors, decoració i ambientalització pròpies, i 

cadena/es de seguretat entre remolcs i unitats tractores.  

3. Els grups han de dur prou material per poder realitzar la Rua sencera sense 

necessitat d’aprovisionar, ni proveir-se de carburant un cop hagin començat a 

desfilar. En cas de necessitar recarregar, s’haurà de fer amb el generador apagat, 

sense fumar, sota la supervisió de l’Organització de Cubelles i, si s’escau, dins dels 

trams habilitats per aquesta recàrrega.  

4. Els aparells extintors han de complir la normativa vigent (tipus CO2 o la que 

correspongui segons la naturalesa de l’element) per a cada un dels generadors 

que porti. Aquests han d’estar en un lloc accessible i visible.  

5. La potència sonora emesa en el focus d’emissió serà entre 1.500w i 8.000 w i no 

ha de superar els 100db. Podrà ser verificada pels serveis tècnics municipals.  

6. La instal·lació elèctrica de les carrosses i d’altres vehicles ha de complir el que 

disposa la normativa específica referent a connexions elèctriques (RD 842/02, de 2 

d’agost). 

7. Els generadors d’electricitat han d’estar ben collats per evitar que es desplacin i 

puguin produir alguna connexió perillosa.  

Comparses 

1. Els grups participants a la categoria de comparses han de dur un vehicle de suport 

degudament ambientat i decorat per al carnaval, amb equip de música adient i 
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disposar d’extintors d’acord amb la normativa vigent fàcilment accessibles i que 

haurà de comunicar-se a la sol·licitud de participació. 

2. Els grups hauran d’estar formats per un mínim de 20 membres i no excedir el 

nombre de 250 membres convenientment disfressats per l’esdeveniment.  

Dotzena: desenvolupament de la rua.- 

1. La Rua de Carnaval tindrà lloc el dissabte de carnaval i un horari previst de les 19 

hores fins a les 22 hores aproximadament. La sortida es realitzarà a la Rambla Pau 

Casals i es seguirà l’itinerari prèviament establert.  

2. Abans de la celebració de la Rua, a tots els responsables de grup de les carrosses 

i comparses participants se’ls hi donarà el número o lletra identificativa.  

3. Els participants hauran d’esser presents a la zona de concentració com a molt tard 

a les 18:30 hores del dia assenyalat.  

4. L’ordre de sortida serà el següent: primer la carrossa del Carnestoltes, i després hi 

haurà un carril pels grups locals i un altre per els grups no locals per ordre 

d’arribada. El personal de l’organització decidirà l’ordre de sortida. La Policia Local, 

en virtut de l’ordre públic, podrà determinar l’ordre de sortida.  

5. Totes les carrosses i comparses han de designar i comunicar a l’Ajuntament, com 

a mínim, 4 dies abans de l’activitat, una persona responsable que tindrà les 

atribucions següents: 

a. Pot autoritzar o no que les dades dels seus participants siguin facilitats als 

mitjans de comunicació. 

b. Pot delegar la recepció del número d’identificació a un tercer sempre que la 

persona que actuï en la seva representació estigui degudament acreditada i 

presenti l’autorització pertinent degudament signada pel responsable de la 

carrossa/comparsa. Igualment, en l’autorització corresponent s’ha de fer 

constar les dades del responsable: nom complet, número de DNI, NIE o 

passaport, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte durant la 

desfilada.  

c. És el responsable dels menors que puguin participar a la carrossa o 

comparsa i comptarà amb les autoritzacions paternes/maternes per a la 

participació de menors; així com que siguin fotografiats o filmats i que es 

publiquin dites imatges on sigui clarament identificables els/les menors 

(segons el dret de la pròpia imatge regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 

de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge). L’Ajuntament de Cubelles s’eximeix de qualsevol responsabilitat 

que es pugui derivar de la participació de menors en el Carnaval de 

Cubelles.  

d. Declara que disposa de les autoritzacions i permisos corresponents i 

adients per a la inserció d’imatge de persones, béns, logotips i d’altres a la 

carrossa i/o comparsa que participarà al Carnaval, així com per a la seva 

reproducció i difusió. 
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e. El responsable ha de vetllar que els participants compleixin aquestes bases 

i ha d’atendre les indicacions de l’Ajuntament. La no observança exonera a 

l’Ajuntament de Cubelles de les responsabilitats que es puguin derivar i 

coneix que l’Ajuntament de Cubelles els podrà deixar fora del Carnaval de 

Cubelles si es constata qualsevol incompliment de les presents bases, així 

com podrà emprendre accions judicials en contra seva pels danys i 

perjudicis que puguin ocasionar.  

6. Cada carrossa i/o comparsa haurà de preveure i comunicar obligatòriament a 

l’Ajuntament, com a mínim 4 dies abans de l’activitat i conjuntament amb el 

responsable, que almenys 4 dels seus components (dos al davant i dos al darrere 

del grup) s’encarreguin de vetllar per la seguretat de tots els participants del grup. 

També vetllaran pel compliment de les indicacions de l’organització i de la Policia 

Local.  

7. La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i comparses 

participants és exclusivament d’elles. No està permès, i per tant l’Ajuntament de 

Cubelles pot deixar fora de la Rua de Carnaval, els elements de les carrosses i 

comparses que d’alguna manera manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o 

contra valors democràtics, i pot sol·licitar-ne la retirada.  

8. Els grups participants han de vetllar pel bon funcionament de la Rua i han 

d’intentar mantenir una distància mínima amb el grup antecessor d’uns 5 metres. 

En tot cas, hauran de complir totes les instruccions fetes per la Policia Local i/o 

Organització. 

9. Està permès llençar des de les carrosses confeti, serpentines o bombolles de sabó 

durant la Rua, sempre que això no pugui incomodar a altres persones i es realitzi 

sense malícia. De la mateixa manera no està permesa la realització de cap 

espectacle de foc, d’aigua, ni la desfilada d’animals durant les activitats (Decret 

legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals).  

10. L’import de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’assegurança 

d’accidents ha de cobrir el volum de persones que forma el grup i anirà al seu 

càrrec. S’haurà de facilitar una còpia de les condicions del rebut de pagament 

d’aquestes a l’Ajuntament d’acord amb el punt 6. No s’acceptaran estudis ni 

propostes. L’incompliment suposarà la no admissió. Aquestes pòlisses han 

d’especificar ben clar que cobreixen la participació en qualsevol modalitat del 

Carnaval de Cubelles  i en el cas de la pòlissa de responsabilitat civil, ha de cobrir 

les quanties mínimes a assegurar segons l’article 80 del Decret 112/2010 del 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.  

11. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o 

danys materials i/o personals. La carrossa o comparsa participant és la 

responsable primera i única dels incidents i accidents derivats de la seva 

participació i en aquest sentit, ha de vetllar per la seguretat dels seus components i 

del públic.  



ANNEX 1 

7 
 

12. És obligatori vetllar per un consum responsable de begudes alcohòliques en el 

decurs de les activitats. Queda prohibit la utilització d’envasos de vidre i l’exhibició 

de qualsevol tipus de recipient que contingui beguda, ja sigui  ampolles, garrafes o 

contenidors de plàstic, etc. Segons estableix la legislació vigent, el consum de 

qualsevol tipus de begudes alcohòliques està prohibit als menors de 18 anys i, per 

a la resta, s’ha de fer d’una forma moderada i responsable.  

13. L’Ajuntament pot exigir un control d’alcoholèmia, practicada per agents de la 

Policia Local, als conductors de les carrosses i vehicles, en el moment que ho 

estimin convenient. 

14. Qualsevol grup que alteri l’ordre natural de les activitats en què hi participa 

(comportament, falta de respecte vers el públic, jurat, organització, aldarulls, 

baralles, etc) serà penalitzat amb la desqualificació, així com la no participació en 

l’edició de l’any següent. 

15. L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la rua, en el cas que no hi 

hagi suficients inscripcions o també per inclemències del temps i/o fer qualsevol 

canvi de la rua o d’aquestes bases, quan causes d’interès general així ho 

justifiquin. 

16. L’Ajuntament, si ho creu oportú, pot establir qualsevol altra norma que cregui 

necessària per al bon desenvolupament de l’acte i, es reserva el dret de modificar 

els horaris, l’ordre de sortida i recorregut de la Rua i d’altres si les circumstàncies o 

causes de força major ho aconsellessin.  

17. Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Cubelles a què pels seus propis 

mitjans i/o mitjançant mitjans de comunicació autoritzats puguin fotografiar, 

enregistrar, filmar o retransmetre imatges amb la finalitat d’arxiu i documentació, 

sempre que no afectin al normal desenvolupament de la rua.  

18. Tota la informació amb el responsables de grup es farà per e-mail o telèfon 

(recorregut de la rua, normes de l’organització,...)i també es penjaran 

oportunament a la web de l’Ajuntament de Cubelles. 

19. L’Ajuntament de Cubelles celebrarà reunions amb els participants per tal de donar 

a conèixer les ordre i funcionament dels actes en què hi participen. 

20. Tots els participants declararan conèixer les presents bases i la resta de normes 

que els hi afecta i acceptar-les íntegrament sense cap mena de reserva.  

21. Tots els participants en el Carnaval de Cubelles actuaran segons les indicacions 

de la Policia Local i/o Organització i hauran de conèixer les següents: 

a. El funcionament dels sistema de l’extintor i aplicar l’extintor en cas 

necessari. 

b. Vetllar obligatòriament, per a què les persones destinades a la protecció i 

seguretat dels costat de les carrosses i comparses estiguin en tot moment i 

siguin eficaces assegurant què es mantingui la separació de seguretat entre 

aquestes i el públic, i què es garanteixi el pas segur de la rua, fent 

compatible la rua i la presència d’espectadors.  
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c. Avisar al servei de la Policia Local i/o Organització Civil d’un incident i de la 

seva naturalesa. 

d. Vetllar per a què la distància entre carrosses i comparses sigui la indicada 

per l’Ajuntament i no retardant-se ni avançant-se. 

Tretzena: resolució.- 

 

Correspon a la Regidoria de Cultura resoldre l’autorització per participar en la rua de 

Carnaval, en base a la proposta del tribunal qualificador. 

El termini màxim per resoldre la petició és de 15 dies, des de que la sol·licitud es 

considera presentada de forma completa. Els declarats exclosos no tenen dret a 

participar-hi. 

 

Catorzena: publicitat.- 

 

1. Aquestes bases es publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web 

municipal i un extracte de l'aprovació de l'acord de les bases, amb esment del lloc 

on resta exposat el contingut íntegre, en el BOP per a general coneixement i una 

referència d'aquesta publicació al DOGC. 

2. Les convocatòries es publicaran anualment al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 

la web municipal. 

 

Quinzena: règim sancionador.- 

 

En cas d´incompliment del previst a les presents bases s´aplicarà el règim sancionador 

previst al Títol IV de l´Ordenança General de Subvencions, i Títol IV de la Llei General 

de Subvencions. 

 

B) BASES GENERALS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER A 

CARROSSES I GRUPS DE DISFRESSES DE LA RUA DEL CARNAVAL DE 

CUBELLES.  

 

Primera: objecte.-  

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions que atorgui 

l’Ajuntament de Cubelles per a promoure la participació en la rua de carnaval en la 

modalitat de comparses i carrosses. 

 

Segona: naturalesa i forma de concessió.- 
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1. Les subvencions objecte de les presents bases tenen caràcter discrecional, 

voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les 

causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de Subvencions de 

l’Ajuntament de Cubelles o en aquestes bases.  

2. Les subvencions s’atorguen per l’any en curs i no generen cap dret per a l’obtenció 

d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

 

Tercera: beneficiaris/àries.- 

 

Podran beneficiar-se de la present subvenció els grups/entitats/associacions formats 

per un mínim de 30 persones i un màxim de 250 participants i que com a requisit 

indispensable han d’estar representats per 2 membres del grup que seran els 

responsables del grup/associació/entitats i que constaran a efectes de la declaració en 

el 347 o en altres models en els que legalment s’hagin d’inscriure.  

 

Els esmentats requisits s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la 

corresponent sol·licitud, segons el previst a la base setena.  

 

Quarta: aprovació bases i convocatòria de les subvencions.- 

 

Segons el previst a l’article 34 de l’OGS, correspon a la Junta de Govern Local 

l’aprovació d’aquestes bases reguladores i la corresponent convocatòria. 

 

Aquestes bases tindran vigència fins a la seva modificació o fins a la seva derogació 
expressa per unes noves bases. 
 
Les convocatòries es realitzaran anualment de conformitat amb les presents bases, 
havent-se d’adaptar, en el seu cas, els imports i les aplicacions pressupostàries a les 
que aniran imputades les subvencions atorgades. 
 
La convocatòria, un cop s’aprovi, es comunicarà a la SNPS, que al seu torn traslladarà 
un extracte al diari oficial corresponent per a la seva publicació. 
 

Cinquena: sol·licituds.- 

 

1. Per a poder optar a la subvenció, s’haurà de marcar la casella que hi ha prevista 

en el model a presentar per poder participar en la Rua de Carnaval mitjançant 

model normalitzat a l’Oficina d’Informació i Participació Ciutadana- OPIC (C/Joan 

Roig i Piera, 3-5 de 08880 Cubelles) de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h., els 

dijous de 17 a 19.30 h (els mesos d’octubre a maig, ambdós inclosos) o els 

dissabtes de 10 a 13 hores. 

2. També podrà presentar-se, dins el termini corresponent, per qualsevol altre dels 

mitjans previstos l’article 16 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú (LPA). 
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3. Si les sol·licituds s’envien per correu, el/la sol·licitant haurà de justificar la data de 

lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’ajuntament (departament de cultura) 

la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic a 

cultura@cubelles.org el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la sol·licitud si el 

tribunal qualificador la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. 

4. Els models normalitzats es poden demanar a: 

a. l’OPIC Tel. 93. 895.03.00 

b. A la regidoria de Cultura (cultura@cubelles.org). 

c. A través del l’apartat Taulell d’anuncis del web municipal. www.cubelles.cat 

/http://www.cubelles.cat/content/view/2586/8/ 

5. No es tindrà en compte la documentació que no estigui acompanyada de la 

corresponent sol·licitud i formulari. La sol·licitud s’haurà d’omplir en la seva totalitat 

6. Els/les sol·licitants hauran de respectar estrictament els formularis específics 

habilitats. 

 

Sisena: termini de presentació.- 

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació referida a les presents bases, podran 

presentar-se fins la data que s’estableixi en la convocatòria de l’any corresponent tot 

coincidint amb el període d’inscripció a la participació.  

 

Setena: documentació a presentar.- 

 

Els/les sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:  

 

3. Instància model de sol·licitud de participació Rua de Carnaval i optar a subvenció 

per a carrosses i comparses de disfresses al Carnaval amb la documentació 

annexa corresponent : 

 Carrosses 

a. Permís de circulació i fitxes tècniques amb l’ITV vigent. 

b. Permís de conducció vigent. 

c. Justificant d’haver subscrit les perceptives assegurances de 

responsabilitat civil d’accidents dels participants i l’assegurança dels 

vehicles a motor que hi participen i de la carrossa.  

d. Declaració jurada sobre les connexions elèctriques per a la participació 

al Carnaval de Cubelles. 

 Comparses 

a. Els vehicles hauran de tenir la mateixa documentació que el determinat 

per a vehicles de les carrosses.  

4. Fotocòpia dels NDI dels 2 responsables del grup/entitat/associació.  
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En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà la 

seva rectificació o les esmenes necessàries. Si en el termini de 10 dies hàbils després 

de la comunicació no s’ha esmenat l’error o mancança, es tindrà per desistit i 

s’arxivarà la petició, prèvia resolució en els termes de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú. 

 

Vuitena: clàusula informativa en relació a la documentació.- 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni 

aquella que es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans 

telemàtics a altres administracions segons allò que es disposa a la Llei 29/2010, de 3 

d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 

Novena: despeses elegibles.- 

 

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, 

responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases i concretament: 

 

Desena: despeses no elegibles.- 

 

Es consideren despeses no elegibles: 

 

1. Les despeses directament vinculades o a càrrec dels següents tipus d’activitats: 

a) Qualsevol tipus de beguda alcohòlica. 

b) Compra de menjar 

 

Onzena: import de la subvenció.- 

 

1. L’import que s’atorgarà serà el que determini la convocatòria corresponent. 

2. La despesa a justificar ha d'haver estat executada en el transcurs de l'any en 

curs. 

 

Dotzena: instrucció de l’expedient.- 

 

4. La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a la 

Regidoria de Cultura, sense perjudici de les delegacions que es considerin 

oportunes. 

5. La proposta de resolució l’elabora el tribunal avaluador, que estarà compost 

segons detall de l’apartat següent d’aquestes bases específiques. 

6. La Regidoria de Cultura e l’Ajuntament de Cubelles és l’òrgan competent per a la 

resolució del procediment d’atorgament de la subvenció. 
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Tretzena: procediment d’avaluació.- 

 

1. Un cop rebudes les sol·licituds, des de la Regidoria de Cultura s’analitzarà si 

compleixen els requisits establerts a les bases anteriors, així com a la l’Ordenança 

General de Subvencions de l’Ajuntament i legislació aplicable, i es traslladarà al 

tribunal qualificador. 

2. El tribunal qualificador el formarà: 

a. El/la regidor/a de Cultura. 

b. El Coordinador/a de l’Àrea de Serveis a les Persones. 

c. El/la tècnic/a i/o el/la responsable administratiu/va de la respectiva regidoria 

que actuarà com a secretari/a amb veu i vot, i aixecarà acta. 

3. El tribunal tindrà com a missió valorar les diferents sol·licituds en funció dels criteris 

de ponderació recollits a la base desena de la secció A.- Bases generals de 

participació en la rua del carnaval de Cubelles i, elevar a l’òrgan corresponent  la 

seva proposta. Per a l’avaluació de les sol·licituds el tribunal podrà sol·licitar els 

informes addicionals que, en el seu cas, consideri necessaris. 

4. Haver estat admès a participar a la rua de carnaval amb la modalitat de carrossa o 

comparsa i haver realitzat el recorregut sencer i no haver estat desqualificat 

segons acta pertinent.  

5. Els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les bases 

específiques seran resolts pel tribunal qualificador, en base a la llei general de 

subvencions, reglament de desenvolupament, ordenança general de subvencions i 

resta de legislació aplicable. 

 

Catorzena: resolució.- 

 

Correspon a la Regidoria de Cultura l’acord de concessió de subvencions, en base a la 

proposta del tribunal qualificador. 

El termini màxim per resoldre la petició és de 3 mesos, des de que la sol·licitud es 

considera presentada de forma completa. 

La proposta del Tribunal, així com l’expedient complet es sotmetran a fiscalització per 

la Intervenció Municipal abans de ser aprovada la concessió de subvencions per 

l’òrgan competent.  

 

Quinzena: acceptació.- 

 

1. En el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de l’atorgament de la subvenció, 

el/la beneficiari/a haurà de presentar davant el registre general de l’ajuntament un 

document normalitzat d’acceptació/justificació de la subvenció. 

2. Si el/la beneficiari/a no presenta el document d’acceptació, s’entendrà que renúncia 

a la subvenció atorgada, sense possibilitat de reclamació posterior. 
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Setzena: finançament i dotació pressupostària.- 

 

Les subvencions recollides a les presents bases aniran a càrrec de l’aplicació 

pressupostària i l’import que figurin en el pressupost vigent d’acord a la convocatòria 

que es publiqui. 

 

Dissetena: forma de pagament.- 

 

El pagament de la subvenció es realitzarà un cop realització l’activitat, en els termes 

previstos a les presents bases, a l’ordenança general de subvencions i la legislació 

aplicable mitjançant transferència bancària un cop s’ha presentat 

l’acceptació/justificació de la subvenció. Aquest document tindrà el mateix titular que el 

de la inscripció i d’acord amb l’article 30 de la Llei General de Subvencions caldrà que 

es justifiqui la  subvenció atorgada mitjançant les justificacions de despesa o qualsevol 

altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte 

de la subvenció pública per l’import atorgat. En cas que no es presenti la 

documentació justificativa dins del termini esmentat quedarà, automàticament, exclòs 

del cobrament de la subvenció.  

Divuitena: justificació.- 

 

1. Requisits de les factures: 

• Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor 

probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 

administrativa, en original o fotocòpia compulsada en les dependències 

municipals. 

• En els casos de factures:  

• S’ha d’adjuntar el rebut conforme s’ha fet el pagament o s’ha de fer 

constar que han estat efectivament pagades per l’emissor mitjançant 

xec o transferència. 

• Han de ser de l’any en curs. 

• Han de correspondre a l’activitat subvencionada. 

• Han de portar les dades i el NIF de l’entitat o grup/persona sol·licitant. 

• Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil. 

• No poden estar trencades, tatxades o ratllades. 

 

Dinovena: publicitat.- 

 

3. Aquestes bases es publicaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web 

municipal i un extracte de l'aprovació de l'acord de les bases, amb esment del lloc 

on resta exposat el contingut íntegre, en el BOP per a general coneixement i una 

referència d'aquesta publicació al DOGC. 
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4. Les convocatòries es publicaran anualment al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 

la web municipal. 

 

Vintena: règim sancionador.- 

 

En cas d´incompliment del previst a les presents bases s´aplicarà el règim sancionador 

previst al Títol IV de l´Ordenança General de Subvencions, i Títol IV de la Llei General 

de Subvencions. 

 

Cubelles, novembre de 2017 

 

Aquestes bases tindran validesa fins a l’aprovació d’unes bases i/o la modificació 

d’aquestes. Aquesta convocatòria es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament i 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 

Nacional de Subvencions.  

   

 


