BASES DE SA RUA 2020

1. Concentració: dissabte 22 de febrer de 15 a 16 h al pàrquing del Palau Municipal d'Esports de
Calvià. A partir de les 16 h es tancarà el carrer i únicament podran ocupar l'aparcament els vehicles
autoritzats. Sortida de la desfilada de Sa Rua a les 16.30 h.
2. Itinerari: avinguda des Capdellà, avinguda de Palma, carrer de Julià Bujosa Sans, batle, i arribada
a l'aparcament de l'Ajuntament.
3. Inscripcions: al Departament de Cultura, des del dilluns 10 de febrer al dimecres 19 de febrer
de 9 a 14 h (971 139 181), o bé al Centre Cultural de Peguera (971 139 207), Centre Cultural Sa
Societat (971 138 242), Centre Cultural el Toro (971 232 152), Centre Cultural Magaluf ( 971 131 973),
Centre Cultural Santa Ponça (971 691 920) i Centre Cultural Son Ferrer (971 230 701), de 17 a 21 h.
En el moment de la inscripció es nomenarà un responsable del grup, que assistirà a Sa Rua i haurà
d'estar localitzable en tot moment per part de l'Organització. A més, se li lliurarà un full de
prescripcions, que haurà de signar i que és de compliment obligatori.
4. Categories: individual o parella, comparses i carrosses.
Carrossa: per participar en aquesta categoria és imprescindible que una part del grup participant
vagi a damunt el vehicle i que tot el grup dugui una disfressa de conjunt. Si es porta combustible a
l'interior dels vehicles per fer servir en l'abastiment de generadors, etc., aquest ha de ser vigilat pel
conductor i pel personal de seguretat de la carrossa. El combustible, a més, ha d’estar a la major
distància possible dels animadors, dels participants i dels grups elèctrics i ha d’anar emmagatzemat en
recipients homologats.
Comparsa: disfressa de conjunt, que ha de tenir un mínim de tres persones, les quals poden utilitzar
un vehicle tan sols per dur-hi música i decoració. No hi pot haver persones de la comparsa en el
vehicle. Tots els vehicles participants i els seus conductors han de comptar amb els permisos
corresponents. Si es porta combustible a l'interior dels vehicles per fer servir en l'abastiment de
generadors, etc., aquest ha de ser vigilat pel conductor i pel personal de seguretat de la carrossa. El
combustible, a més, ha d’estar a la major distància possible dels animadors, dels participants i dels
grups elèctrics i ha d’anar emmagatzemat en recipients homologats.
5. Recomanacions i obligacions








Els menors d'edat participants han de disposar de l'autorització dels pares o tutor legal,
convenientment signada. Aquesta autorització serà lliurada al responsable del grup, que
comprovarà abans de l'inici de la Rua la presència d'aquests menors. Les autoritzacions
estaran a disposició de l'Organització.
No poden acompanyar la comparsa, durant l'itinerari, persones alienes a la comparsa i que no
comptin amb el vestuari oportú.
Es prohibeix la utilització de dispositius llançaflames o pirotècnics.
Es prohibeix la participació d'animals a Sa Rua.
Cada carrossa, a l’interior, disposarà com a mínim d'un extintor portàtil de pols de
característiques 21A-113B de 6 kg.
S’ha de posar especial esment en les instal·lacions aèries i en el mobiliari urbà.

6. Responsable de grup





S'haurà de nomenar un responsable de cada grup, que estarà permanentment en contacte
amb el responsable in situ de l'activitat. Serà el responsable de la seva comparsa o carrossa,
per garantir el bon funcionament de la Rua. El responsable de la comparsa o carrossa assistirà
a Sa Rua i haurà d'estar localitzable en tot moment per l'Organització i serà l'encarregat que la
seva carrossa o comparsa segueixi les indicacions que determini l'Organització.
És responsabilitat del responsable de carrossa o comparsa tenir tota la documentació i
elements que es requereixen a les bases per participar a la Rua, el qual es comprometrà a
disposar de tota la documentació si fos requerida per l'Organització.
El responsable de la carrossa o comparsa ha de facilitar el nom complet, número de DNI, NIE
o passaport, adreça de correu electrònic, un telèfon mòbil de contacte durant tota la desfilada i
nombre de persones que integraran la carrossa o comparsa.

7. Vehicles






A conseqüència del canvi de recorregut, els participants podran accedir a la zona de
concentració amb vehicles fins a les 16 h. A partir d'aquesta hora, cap cotxe que no estigui
acreditat pot ocupar la zona de concentració (pàrquing del Palau Municipal d'Esports de
Calvià), a la qual únicament es podrà accedir a peu.
Totes les carrosses i comparses que desfilin amb vehicle han de disposar de personal de
seguretat i acompanyament a peu, per garantir la seguretat dels membres del grup i del públic
assistent. Totes han de disposar de dues persones d'acompanyament degudament
identificades amb una armilla reflectant i una persona per cada lateral (en el cas de
carrosses que superin els deu metres de longitud, serà una persona per roda a cada
costat).
Les carrosses participants no poden tenir dimensions superiors a les indicades en les bases
del concurs:
◦ Llargada: 14 m
◦ Amplada: 2,50 m
◦ Alçada: 3 m











Els vehicles de motor han de disposar dels permisos de circulació, inspecció tècnica en vigor i
assegurances corresponents.
No es pot superar en cap cas la càrrega màxima autoritzada del vehicle. La càrrega no pot
comprometre l'estabilitat del vehicle.
Els vehicles utilitzats com a carrosses han de complir estrictament la normativa de trànsit i
seguretat viària.
Tots els mitjans tècnics previstos (generadors, equips de so, llum, cablejat, etc.) han d’anar
protegits de la humitat i de la pluja. En el cas que les condicions climatològiques siguin
adverses, s'ha d'assegurar la protecció de les persones i el funcionament dels mitjans tècnics
esmentats. Aquests equips han d'estar integrats en el decorat de la carrossa o comparsa.
Els decorats i els mitjans tècnics (generadors, equips de llum i so, cablejat, etc.) han de ser
instal·lats de manera que es garanteixi la seguretat dels membres del grup i del públic
assistent.
Els decorats han de ser de material ignífug i no poden dur productes de pirotècnia.
Els elements disposats en les carrosses i comparses han de dur punts d'ancoratge automàtics
fàcilment desmuntables i que no sobresurtin dels laterals.
Queda expressament prohibit l'enllumenat mitjançant espelmes, petroli, gas o qualsevol altre
tipus de combustible.



Queda totalment prohibit als conductors dels vehicles el consum de begudes alcohòliques
abans i durant el recorregut, així com llançar caramels o altres objectes similars, saludar
coneguts, etc.



Els conductors no poden absentar-se dels vehicles durant el trajecte. En cas de necessitat, se
n’haurà de responsabilitzar un component de la comparsa.
Els xofers dels vehicles de motor han de tenir el permís de conducció oportú per al vehicle
corresponent.
A la cabina o element de tracció del vehicle i comandaments només hi pot haver el conductor,
que complirà rigorosament la normativa prevista en el Reglament general de conductors i
normativa concordant. Ha de prestar especial atenció en tot moment a la conducció i
indicacions de la Policia Local i persones d'acompanyament que conformen l'equip de
l'Organització.




8. Música i coreografia: els participants poden lliurar a l'Organització un arxiu (preferiblement un
pendrive en format mp3) amb música de la seva coreografia únicament en el moment de la inscripció.
L'Organització ha de difondre la música per la megafonia general en el moment que aquests
participants passin per davant el jurat. La duració màxima d'aquesta coreografia serà de tres
minuts. Els participants han de dur la seva pròpia música per a la resta del recorregut.
9. Números identificatius: es lliuren en el moment de la inscripció i són de diferent color segons la
categoria en què es participi. Els participants han de dur el número identificatiu en un lloc visible que
en permeti la identificació.
10. Premis: es repartiran fins a 5.060 € en 16 premis, distribuïts de la següent manera:
CARROSSES
1r 700 €
2n 550 €
3r 410 €
4t 320 €
5è 230 €
6è 170 €

COMPARSES
1r 700 €
2n 550 €
3r 410 €
4t 320 €
5è 230 €
6è 170 €

INDIVIDUALS I PARELLES
1r lot de regals 1
2n lot de regals 2
3r lot de regals 3

PREMI ANIMACIÓ
300 €

Cada persona o grup pot participar en una única categoria. Els premis no són acumulables, a excepció
del premi d'animació.
El lliurament de premis es farà durant la festa de Sa Rua, a la carpa instal·lada a l'aparcament de
l'Ajuntament. Els guanyadors recolliran un taló fictici. Durant la festa hi haurà música en directe,
graelles per torrar i venda de menjar i begudes.
Els premis es recolliran a la Tresoreria de l’Ajuntament en els dies posteriors a la desfilada. A aquest
efecte, s’hi ha de presentar la persona que figuri com a responsable del grup en el document
d'inscripció a la Rua, un cop hagi estat avisada telefònicament, i s’hi ha d’identificar amb el document
d’identitat.
11. Jurat: els membres del jurat seran designats per l'Ajuntament de Calvià. El jurat ha de valorar:
criteris estètics, esperit de carnaval dels participants, incorporació d'elements musicals, coreografia,
vestuari, originalitat i animació. El jurat pot declarar desert qualsevol d'aquests premis.
12. En cas de pluja el Departament de Cultura es posarà en contacte amb tots els participants inscrits
abans de les 14 h, per consultar si l'esdeveniment es tira endavant o bé se suspèn. En qualsevol cas,
serà necessari que estiguin d'acord a suspendre l'activitat una majoria de més del 50 % dels inscrits.

13. Protecció de dades
De conformitat amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la
normativa espanyola relativa a protecció de dades personals, us comunicam que:










La persona responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és
l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer de Julià
Bujosa Sans, batle, núm.
Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són:
dpd@calvia.com
La finalitat amb la qual es tracten les vostres dades és la gestió de les dades de caràcter
personal publicades a les webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i a les diferents
publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), com també de les
fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes,
actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament. Les fotografies i/o vídeos fets en els
programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) podran ser
publicats a premsa, web municipal, xarxes socials, fullets…, on poden aparèixer persones
clarament identificables.
La base legal per al tractament de les vostres dades és el desenvolupament de les
competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim
local.
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de
17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.
Cessions de les dades previstes: publicació de dades a webs de l'Ajuntament, revistes, xarxes
socials.
Podreu exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés,
rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat al Servei d'Atenció al
Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer de Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià).
En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades. Podeu trobar-ne més informació a la seva pàgina web: www.agpd.es

14. Informació i contacte:
Departament de Cultura. Telèfon: 971 139 181
Adreça electrònica: cultura@calvia.com
Web: www.calvia.com/cultura
Facebook: www.facebook.com/culturacalvia www.facebook.com/saruadecalvia
Twitter: @culturacalvia
Instagram: @calviacultura

