


• Han d’estar formats per un mínim de 15 persones. 

• Disposar d’un equip de música amb un mínim de 1,500 watts 
i fins a un màxim de 8,000 watts. 

• S’entén per carrossa una plataforma (alçada màx. 4 metres i 
amplada màx. 2,5 metres) amb tracció mecànica o be 
remolcada per remolc, habilitada perquè hi puguin pujar, com 
a mínim 5 dels membres participants de la carrossa i que 
disposi, entre d’altres, de: generador de corrent, equip de 
música, llum, decoració i ambientació pròpies del carnaval. 

• Cadena que reforci l’enganxall de la plataforma o remolc del 
tractor al vehicle.  

• Extintor de 7/9kg 

• Assegurança del vehicle i de la plataforma. 

• 2 persones responsables per cada carrossa. 
 

 

Carrosses i/o grups: 



• Punt de Trobada Rambla Pau Casals. 

• Recorregut: pg. Vilanova, c. Joan de la Salle, c. Segur, c. 

Sumella, c. La Creu, c. Sant Antoni, pl. Jaume Marsé, pg. 

Vilanova, c. Rocacrespa, c. Nou i arribada pl. Mercat. 

• La Policia Local indicarà a totes les carrosses per tal que 

puguin sortir del municipi direcció Tarragona o Barcelona.  

Recorregut: 



Recorregut: 



• Concentració carrosses a partir de les 15 hores i fins a 

les 18:45 hores. 

• L’ordre de sortida serà estrictament per ordre d’arribada i 

seguint les indicacions del personal de l’organització.    

• A partir de les 17:30 hores l’organització passarà a 

comprovar les carrosses i/o grups i donarà el número de 

participació. 

Horaris: 



Serveis: 
• WC situats a: 

– Rambla Pau Casals 

– C. Sumella 

– Pl. Jaume Marsé 

– Pl. del Mercat 

• Contenidors : 

– Rambla Pau Casals 

– Pl. del Mercat 

• Ambulància: 

– Pl. de la Creu 

– Pl. del Mercat 



Durant l’emergència: 
• En cas de detectar una situació d’emergència, les seves funcions immediates seran: 

• 1. Rescatar les persones en perill immediat. 

• 2. Avisar ràpidament al CAC (Centre de Control, Alarma i Comunicacions). 

• 3. Evitar la propagació mitjançant l’aïllament de l’emergència. 

• 4. Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte. 

 

En ser informats de l’activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: 
• 1. Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció. 

• 2. Coordinar-se amb els equips d’intervenció d’acord amb les instruccions del cap d’intervenció. 

• 3. Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència. 

• 4. Realitzar la primera intervenció davant de l’emergència. 

• 5. En cas d’evacuació i/o confinament, donar suport a l’equip d’evacuació i confinament segons les 

• indicacions del Cap d’Emergència. 

• 6. En cas de perill, o si així ho indica el Cap de l’Emergència, abandonar la zona. 

• 7. Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d’ajuda. 

Responsables grups/carrosses: 



Mesures correctores de risc i autoprotecció: 

Mesures durant la Rua: 

• Grups electrògens (no manipuleu cap tipus d’element elèctric, per el 

qual no estigueu autoritzat): 

•Evitar les recàrregues de combustible durant el recorregut. 

•Realitzar recàrregues amb grup aturat i fred. 

•Bidons de combustibles degudament fixats i allunyats de fonts de 

calor. 

•Conducció carrosses: 

•Seguir les indicacions de l’organització 

•No realitzar maniobres brusques, evitar frenades fortes i girs ràpids. 

•La marxa de la desfilada serà lenta i continua (sense aturar-se). 

•Actuacions: 

•No es pot desfilar amb foc encès. 

•Els participants desfilen dins del límit del vial (no poden ocupar les 

voreres). 



• Per poder tenir dret a la subvenció cal haver tramitat la 

sol·licitud corresponent i complir amb els requisits establerts 

en les bases. 

• Per grups 125,00€. 

• Per carrossa 325,00€. 

• Aquells que arribin més tard de l’hora límit i/o no finalitzin el 

recorregut fins a la pl. del Mercat no optaran al cobrament 

de la subvenció. 

• Un cop notificat el dret de cobrament de la subvenció els 

interessats hauran d’aportar la justificació que trobaran a la 

pàgina www.cubelles.cat dins del termini reglamentari. 

 

Subvencions: 



• Recordeu que segons estableix la legislació vigent, el consum 

de qualsevol tipus de begudes alcohòliques està prohibit als 

menors de 18 anys i, per la resta, s’ha de fer d’una forma 

moderada i responsable. 

• Qualsevol grup o carrossa que participi en aldarulls/baralles o 

similars quedarà desqualificada i no optarà a la subvenció. 

• Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques. 

• Disposeu els extintors en llocs de fàcil accés per a poder 

apagar qualsevol conat d’incendi. 

• Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar 

accidents i interaccions en cas d’incendi.  

IMPORTANT: 



Carnaval infantil: 



• Concentració 16 hores al c. Sant Antoni cantonada pl. La 

Creu. 

• Sortida a les 16:30 hores 

• Un cop arribem es servirà la xocolata. Es farà un circuït per la 

recollida de la xocolata i els melindros. Només es servirà 

xocolata als nens.   

• Després de berenar hi haurà animació infantil i fi de festa.  

Horaris rua infantil: 




