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NORMATIVA GENÈRICA DE CARNAVAL  
 

 

 
El Carnaval de Castelló d’Empúries és una activitat que es desenvolupa en un espai públic 

i que es fa al carrer. Com a tal, queda subjecte a la Regulació Administrativa dels 
espectacles públics: Llei 11/2009 del 6 de juny, així com al Reglament regulador 
d'espectacles públics: Decret 112/2010 del 31 d'agost, on s'especifiquen els 

diversos tipus d'espectacles i activitats que es poden i no es poden realitzar, i els llocs on 
es poden i no es poden dur a terme. 

 
En aquesta Normativa, d’ara en endavant, l’ “Organització” en serà l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries. 
 
 

 
 

SEGURETAT DESFILADES DE CARNAVAL 
 
1. Serà imprescindible que cada grup participant tingui un 

portaveu/coordinador (major d’edat), que serà també el responsable de 
l’ordre intern i el titular de la inscripció. Caldrà que en el full d’inscripció constin 

les dades del responsable i d’un substitut per tal que l’organització el pugui localitzar 
abans, durant i després de les rues per si hi hagués algun imprevist, per posar-s’hi en 
contacte en cas que s’obtingui premi o per a altres qüestions relacionades amb 

l’organització i la seguretat. 
 

2. En el cas de les carrosses, les 2 persones responsables assumiran les tasques 
pròpies d’Equips de Primera Intervenció en cas de produir-se alguna emergència 
durant les rues, segons preveu el Pla d’Autoprotecció de l’acte. 

 
3. Els responsables seguiran en tot moment les indicacions del personal de 

seguretat, sanitari i de l’organització, i faran extensives aquestes indicacions a tots els 
membres de la comparsa/carrossa quan sigui convenient. 

 

4. Es demana als participants que, per a millorar la imatge del nostre Carnaval, durant 
les respectives desfilades no es podran consumir begudes alcohòliques, ni, a 

poder ser, menjar. Cal evitar que es desfili amb un got a la mà, etc. 
 
5. No es poden portar ampolles, gots de vidre o qualsevol tipus d’envasos. 

 
6. No es podrà llançar al públic cap altre tipus de material que no sigui confeti, 

serpentines o similars. 
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7. Els conductors dels vehicles hauran de complir amb totes les normes de 
circulació i, sota cap mena d’excepció, no podran beure begudes alcohòliques, 

així mateix haurà de portar l’armilla refractant. És responsabilitat seva el trasllat 
de les carrosses fins al recinte on es desenvolupi la desfilada i en els aparcaments 

habilitats, i de retornar-les als seus respectius llocs d’origen. 
 
8. Es recomana que els menors de 2 anys no vagin a dalt de les carrosses de les 

desfilades infantils. En cas que sigui així, hauran d'anar acompanyats d'un 
responsable, que és obligatori que vagi també disfressat. En qualsevol cas, les 

plataformes, remolcs, etc. disposaran de protecció perimetral rígida adequada 
(passamans mín. 1 m, barra intermèdia, i/o reixat intermedi) per evitar la caiguda 
dels menors. 

 
9. Els menors de 16 anys no podran participar en les desfilades de carnaval 

d’adults. En cas de participar-hi, cal que estiguin acompanyats per un responsable, 
com a mínim (pare, mare o tutor que sigui major d’edat). Caldrà que aquest 
responsable també vagi disfressat o amb armilla identificadora.  

 
10. Els acompanyants hauran d'anar degudament acreditats. L'Organització es 

reserva el dret de restringir a qualsevol acompanyant en qualsevol moment. 
 

11. L’Organització establirà l’ordre de sortida de les carrosses i les comparses. 
 
12. Cada comparsa i carrossa ha de portar un cartell de fons blanc (cartolina) de 60 x 60 

amb lletres o números, segons correspongui, de color vermell identificant la seva 
carrossa o comparsa.  

 
13. En cas de disfuncions durant el recorregut de les desfilades, l’Organització està 

autoritzada a sancionar al grup i/o colla amb l'expulsió de la festa i la no-

admissió en la de l’any següent. 
 

14. Serà motiu de suspensió de les respectives desfilades quan la meteorologia no 
acompanyi. És a dir, si plou o bufen ràfegues de vent superiors a 40,74 Km/h 
(o 22 nusos) s’anul·laran les desfilades. Aquesta decisió recaurà exclusivament sobre 

l’Organització de l’esdeveniment. L’anul·lació de la desfilada serà comunicada al cap 
de colla. 

 
15. El so de la música que es porti en les respectives carrosses no podrà superar 

els 5000 w. de potència. Cal respectar a les altres carrosses, colles, veïns i 

espectadors que estiguin situats als carrers i places del municipi, durant el recorregut 
de les diferents desfilades organitzades. En cas que el so superi el llindar establert 

(5.000 w.) l’Organització procedirà a la retirada de les carrosses, i n’estudiarà la 
continuïtat pels propers anys. 

 

L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’interior dels espais tancats municipals 
on es celebrin els respectius balls de carnaval: a l’envelat de la plaça de les Palmeres del 

Club Nàutic d’Empuriabrava i a la Sala Polivalent.  
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DESFILADES DE CARNAVAL - adults 

 
Les desfilades de carnaval per a adults se celebraran: 

 
1. DESFILADA NOCTURNA: divendres nit 

 Lloc de concentració:  Sant Mori (zona Sector Muga d’Empuriabrava) 

 Hora de trobada:   21 h 
 Hora de sortida:   21.30 h 

 Recorregut:    Sortida des de Sant Mori, passant per l’avinguda Carles  
     Fages de Climent i finalitzant a l’envelat de la plaça de  
     les Palmeres del Club Nàutic d’Empuriabrava 

 
2. DESFILADA NOCTURNA: dissabte nit 

 Lloc de concentració:  Carrer Panissars i carrer Sant Llàtzer (accés pel carrer de 
      la Muralla i pel carrer Portal de la Mercè. Rotonda Botxí) 

 Hora de trobada:   21:15 h concentració de carrosses i comparses amb  

      coreografia 
 Hora de sortida:   22 h 

 Recorregut:    Sortida des del carrer Sant Llàtzer, passant pel carrer  
Figueres, per l’avinguda Pau Casals, pel carrer Santa Clara 

i finalitzant a l’aparcament de l’Hort d’en Negre 
 

3. DESFILADA DIÜRNA:  diumenge dia 

 Lloc de concentració:  Envelat de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic  
   d’Empuriabrava 

 Hora de trobada:   11.30 h 
 Hora de sortida:   12 h 
 Recorregut:    Sortida des de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic  

     d’Empuriabrava, passant per l’avinguda Carles Fages de  
     Climent i arribada a Sant Mori (zona Sector Muga 

     d’Empuriabrava) 
 
 

DESFILADA DE CARNAVAL – infantil 
 

4.  DESFILADA INFANTIL:  dissabte tarda 
 Lloc de concentració:  Aparcament del Pont Vell, davant de l'Escola Infantil  

      Passeig de les Oques  

      Les carrosses accediran al lloc de concentració pel carrer  
      del Pont Vell, direcció a l’aparcament de la Llar d’infants,  

      per sortir en direcció al carrer de Santa Clara  
 Hora de trobada:   15.30 h concentració de carrosses i comparses 
 Hora de sortida:   16 h 

 Recorregut:    Avinguda Pau Casals, carrer Sta. Clara, el Rentador i  
arribada a la Sala Polivalent 

 Públic: hi haurà una zona limitada i exclusiva per als participants a la desfilada,        
prohibida al trànsit motoritzat. 



  AJUNTAMENT de CASTELLÓ d’EMPÚRIES 

Departament de Festes 
                                                                                                                                                                    cultura@castell.cat                                                                                                                       

972 158 040 
 

 

4 
 

 
 

1. Inscripcions a la desfilada de les colles infantils i a la xocolatada: la farà el cap 
de colla, és a dir, un adult. Se li lliurarà un tiquet amb el número d’ordre de sortida i 

el nombre de berenars per a cadascun dels nens i nenes de la seva colla o carrossa. 
Cal passar a recollir i pagar els tiquets a les oficines del Departament de Festes, 
Convent de Santa Clara, en horari d’oficina (gratuït per als nens i nenes, i adults 1,50 

€). 
 

2. A la desfilada infantil tothom haurà d’anar disfressat (nens, mares, pares, etc.) 
i respectar l’ordre de sortida d’acord amb el número que se’ls hagi assignat 
prèviament. 

 
3. Dins de la Sala Polivalent cada colla tindrà el seu número sobre una taula. 

Serà el mateix número que el de la sortida de la desfilada infantil, el qual contindrà el 
nom del cap de colla. També podreu consultar la distribució de les taules en els plafons 
que trobareu a l’entrada de la Sala Polivalent.  

 
4. A causa de l’alt nombre de colles assistents, dins de la Sala Polivalent només es 

col·locaran cadires per a totes i tots els nens de cada colla. Les persones adultes 
hauran de romandre dretes i/o ballant.  

 
 
 

 
CARROSSES 

 
1. Les decoracions de les carrosses seran originals, lluïdes i vistoses. Les 

estructures o elements de subjecció hauran de ser sòlides i estables.  

 
2. Està prohibit portar a la carrossa aparells que puguin provocar flama 

(bengales, planxes, estufes, etc.) i/o explosions (ampolles de gasos comprimits, 
etc.), sempre i quan no estiguin instal·lats de forma segura. En qualsevol cas, es 
mantindran les distàncies de seguretat amb aquells elements decoratius que poguessin 

resultar combustibles. 
 

3. Està prohibit qualsevol tipus de líquid inflamable al costat del generador: 
benzina i, fins i tot, begudes alcohòliques. 

 

4. En recarregar els generadors, cal fer-ho amb el motor apagat i sense que hi 
hagi ningú que fumi a l’entorn. És aconsellable fer-ho a l’inici de la desfilada per 

tal que no dificulti la bona marxa d’aquest una vegada s’hagi donat el tret de sortida. 
La responsabilitat quant a la seguretat d’aquests equips recau sempre en les colles 
(protecció d’elements mòbils, presa de terra, ubicació, etc.) 

 
5. Cada carrossa caldrà que porti un extintor. Els extintors hauran de ser de  pols 

ABC, mínim 6 kg. Aquests es trobaran en correctes condicions d’ús, amb la 
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pressió adequada. Els extintors es fixaran correctament per evitar-ne un 
desplaçament involuntari i es trobaran a l’abast del conductor.  

 
6. A més, cada carrossa durà 2 falques per a les rodes de cadascun dels vehicles 

(motriu i remolc), adequades a les seves dimensions. 
 
7. En el cas que la comparsa incorpori vehicles arranjats i guarnits com a carrosses, 

estarà obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de circulació 
(ITV, assegurança obligatòria, capacitació del conductor i permís de circulació). Previ 

a l’inici de l’activitat, els responsables de colla hauran revisat el bon estat dels frens i 
el funcionament general del vehicle. 

 

8. Mides màximes autoritzades que caldrà que tinguin les carrosses (vehicles, 
persones i elements de guarniment inclosos): 

 Amplada: 3,5  metres  
 Alçada:  4 metres; en cas que fos més alta caldrà mirar el recorregut 
 Llargada: 10 metres  

 
9. Les matrícules dels cotxes de suport de les carrosses han de ser visibles. 

 
10. En tot moment s'ha de mantenir el ritme de desfilada ( no poden parar) per tal 

de no deixar excessiva distància entre carrosses, la qual cosa podria provocar la 
invasió del recorregut per part del públic assistent. També s'han de seguir les 
indicacions dels membres de l’organització i, si escau, dels agents de seguretat. 

 
11. Durant les respectives desfilades, en cap cas el vehicle de tracció de la carrossa 

no excedirà la velocitat dels 10 km/h.  
 

12. La distància mínima de seguretat entre el final d’una comparsa respecte el 

vehicle de la següent serà de 5 m i la distància màxima haurà de ser inferior 
als 10 m.  

 

13. S'ha de vigilar la sobrecàrrega de les carrosses i, sobretot, extremar les 
precaucions en el cas que hi vagin nens i nenes per evitar que s'aboquin des del 

vehicle a l’exterior i que es generin aglomeracions que puguin desestabilitzar 
les plataformes. 

 
14. No s’han de portar elements adherits que sobresurtin excessivament de 

l'amplada de la carrossa i que puguin suposar un perill per al públic assistent, o que 

puguin provocar lesions (arestes, perfils o planxes que puguin originar talls, ferides, 
etc.). 

 
15. Les rodes han d’estar protegides; però en cap cas poden quedar tapades pels 

guarniments artístics. 

 
16. En cas d’utilització de grups electrògens, aquests hauran de complir els 

requisits obligats per la normativa vigent en aquesta matèria, segons la seva 
potència. 
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17. A l’arribada de la desfilada nocturna de divendres, a l’envelat de la plaça de les 

Palmeres del Club Nàutic d’Empuriabrava, caldrà que les persones que formen les 
colles baixin obligatòriament de les carrosses. A partir de la 0.00 h de la 

matinada (per respecte al conjunt de veïns) queda prohibida la música de les 
carrosses a la zona d’aparcament, i es recomana que els components de les colles, 
majors d’edat, es desplacin al ball que s’haurà organitzat a l’envelat de la plaça de les 

Palmeres del Club Nàutic d’Empuriabrava. 
 

18. A l’arribada de la desfilada nocturna de dissabte, davant de l’aparcament de l’Hort 
d’en Negre, caldrà que les persones que formen les colles baixin 
obligatòriament de les carrosses. A partir de la 1.30 h de la matinada (per respecte 

al conjunt de veïns) queda prohibida la música de les carrosses a la zona 
d’aparcament, i es recomana que els components de les colles, majors d’edat, es 

desplacin al ball que s’haurà organitzat a l’interior de la Sala Polivalent. 
 
19. L’Ajuntament habilitarà 2 zones d’aparcament: al costat de l’envelat de la plaça 

de les Palmeres del Club Nàutic (a Empuriabrava) i a la zona de l’Hort d’en 
Negre (Centre històric). La responsabilitat de les carrosses serà de cadascun dels 

participants. En el moment de fer la inscripció, a tall de previsió de l’espai, caldrà 
confirmar si es vol utilitzar l’aparcament o no. 

 
20. El conductor com el cap de colla portaran una armilla/braçalet reflectant 

identificatiu. 

 
 

 
 

COMPARSES 

 
1. Cal que la desfilada sigui en formació o donant una imatge de conjunt. 

 
2. Les comparses que no portin música cal que ho diguin a l’organització per 

poder encabir-les al darrera d’alguna de les carrosses que sí que en portin.  

 
3. Les coreografies no podran ser superiors a 20 segons per a cadascuna de les 

aturades. 
 

 

 
 

PREMIS 
 
1. Per optar a un dels premis serà obligatori haver-s’hi inscrit prèviament i 

participar, com a mínim, a la desfilada del divendres a la nit (Empuriabrava), 
del dissabte a la nit (Centre històric) i del diumenge al matí (Empuriabrava).  
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2. Les colles tindran dret a percebre un sol premi: carrossa o comparsa. En el 
supòsit que una colla surti premiada en les dues modalitats, la de menys puntuació 

NO es tindrà en compte. 
 

3. El jurat serà popular i estarà format per diferents veïns del municipi. La decisió 
del jurat serà inapel·lable. 

 

4. Categories i forma de valoració: 
 

CARROSSES  COMPARSES  FLOR I NATA 

1r premi – 250 €  1r premi – 250 €  Premi honorífic 

2n premi – 150 €  2n premi – 150 €   

3r premi – 100 €  3r premi – 100 €   

 

5. De les carrosses es valorarà l’estètica, l’elaboració i l’originalitat. 
 
6. De les comparses es valorarà l’estètica, elaboració de vestit i la coreografia. 

 
7. La Flor i Nata del carnaval serà la comparsa/carrossa que sigui considerada l’ànima 

del carnaval. 
 
8. Els premis es lliuraran diumenge, després del dinar popular que es portarà a terme 

dins de la Sala Polivalent. 
 

 
 

SEGURETAT SALA POLIVALENT 

 
1. Aquest any tindrem molt en compte les limitacions generals de la Sala Polivalent, en 

relació a l’espai. La superfície de la sala de públic és de 1.242,21 m2. Per tant, no 
superarem mai l'aforament previst per a aquest equipament municipal. Per això, 
enguany, el servei de seguretat que l’organització posarà a disposició comptarà a 

totes i cadascuna de les persones que entrin dins del recinte, disfressades i no 
disfressades. L’aforament de la Sala Polivalent de Castelló d’Empúries, d’acord 

amb el Real Decret 173/2010, de 19 de febrer, Document Bàsic SI, és de 2.485 
persones. En el cas que s’arribi a aquest número de 2.485 persones, es tancarà 
l’accés dins del recinte a nous espectadors, i només podran entrar els que ho hagin fet 

prèviament i tinguin el canell marcat amb tinta, o tal i com ho determini l’organització. 
Segons la normativa esmentada, aquesta ocupació s’obté de l’aplicació del reglament 

de pública concurrència en zones destinades per a ballar (discoteca), que és de 0,5 
m2/persona. 

 
2. En cas que les persones que vulguin accedir dins de la Sala Polivalent no vagin 

disfressades, hauran de pagar 10,00 € d’entrada. 
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3. L’organització està facultada per privar l'entrada dins del recinte a persones amb 
símbols violents o actituds agressives, símptomes d'embriaguesa o clars 

símptomes d’haver consumit altres tipus de drogues. 
 

4. Tampoc no es permetrà l’entrada a aquelles persones que no tinguin l'edat 
mínima de 16 anys, ja que així ho requereix la normativa que regula els espectacles 
o activitats extraordinàries destinades a públic adult, com la de Carnaval de Castelló 

d’Empúries del qual estem parlant (Llei 11/2009 del 6 de juny, així com al Reglament 
regulador d'espectacles públics: Decret 112/2010 del 31 d'agost).  

 Ara bé, els menors de 16 anys, en el cas que vulguin entrar en el recinte, 
hauran d'anar acompanyats per un tutor (excepte si l'activitat és de caràcter 
infantil-juvenil).  

 
 

 
 
 

 
 

 
Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Departament de Festes 
 
 

 
 

 
Castelló d’Empúries, 4 de febrer de 2020 
 

 
 


