
 

 
BASES PER PARTICIPAR 

EN EL CARNAVAL DE S’ARENAL 2017 
 
 
L’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor, amb l’objectiu de 
potenciar la participació en les festes de Carnaval 2017, volen premiar 
aquells ciutadans que assisteixin disfressats al Carnaval de s’Arenal, per la 
qual cosa s’han elaborat les bases següents: 
 
1. Modalitats 
 
La inscripció al Carnaval es pot realitzar com a carrossa, comparsa o 
individual, segons els criteris següents: 
 

Definició de carrossa 
 
Vehicle gran (camió, remolc, etc., de quatre rodes o més) decorat i amb 
personatges guarnits, que s’utilitza a les desfilades de certs dies de festa. 
 

Definició de comparsa 
 
Grup de persones que van disfressades i que figuren en una desfilada. En 
el cas que vagin acompanyades de vehicles petits (turismes i altres 
vehicles de dues o tres rodes), es consideraran part de la comparsa. 
 

Definició d’individual 
 
Grup de menys de deu persones, amb dues categories: infantil (fins a 12 
anys) i adults. 
 
2. Termini d’inscripció  
 
Les inscripcions es poden formalitzar a les oficines municipals de s’Arenal 
de Llucmajor (c/ M. Antònia Salvà, 50) fins dia 24 de febrer, de 8.30 a 
14.00 hores, i a l’oficina de districte de l’Ajuntament de Palma (av. 
d’Amèrica, 11). 
 
El fet de participar en el Carnaval de s’Arenal implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 
 
3. Normes 
 
a) Totes les carrosses i comparses i també els individuals han de designar 
un responsable. Aquest n’ha de realitzar la inscripció i ha de facilitar el seu 
nom complet, el seu número de DNI, el seu NIE o passaport, la seva 
adreça de correu electrònic, un telèfon mòbil de contacte durant tota la 



 

desfilada i el nombre de persones que integraran la carrossa o comparsa 
participant al Carnaval de s’Arenal. 
 
b) El responsable podrà autoritzar o no que les seves dades siguin 
facilitades als mitjans de comunicació. 
 
c) El responsable podrà delegar la inscripció i la recepció del número 
d’identificació a un tercer, sempre que la persona que actuï en 
representació seva estigui degudament acreditada i presenti l’autorització 
pertinent, degudament signada, del responsable. 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. 
 
d) El responsable haurà d’assistir al Carnaval de s’Arenal i haurà d’estar 
localitzable en tot moment per l’organització. Serà, a més, l’encarregat 
que la seva carrossa, comparsa o grup segueixi les indicacions que 
determini l’organització. En cas de resultar guanyador, el responsable 
haurà de recollir el premi corresponent. 
 
e) El responsable de cada grup ho serà també dels menors que hi puguin 
participar, i haurà de disposar de les autoritzacions paternes o maternes 
per a la participació de menors, perquè siguin fotografiats o filmats i 
perquè es publiquin les imatges on aquests siguin clarament identificables 
(segons el dret de la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge). L’Ajuntament 
de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor s’eximeixen de qualsevol 
responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors al 
Carnaval de s’Arenal 2017. 
 
f) El responsable declara que disposa de les autoritzacions i els permisos 
corresponents i adients per a la inserció d’imatges de persones, béns, 
logotips i d’altres a la carrossa, comparsa o individual que participarà en el 
Carnaval de s’Arenal, així com per a la seva reproducció i difusió. Exonera 
l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Llucmajor de les responsabilitats 
que es puguin derivar i està informat que els dos ajuntaments podran 
deixar fora de concurs la carrossa, la comparsa o els participants 
individuals si es constata qualsevol incompliment d’aquestes bases. També 
podran emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis 
que se’ls pugui ocasionar. 
 
g) Les carrosses participants no podran tenir dimensions superiors a: 
 
Llarg: 16,00 m 
Ample: 2,50 m 
Alt: 4,00 m 



 

 
Les carrosses que superin aquestes mides no podran desfilar. 
 
h) Els vehicles de motor que desfilin (comparses i carrosses) han de 
disposar de les assegurances corresponents i els conductors han d’estar 
en possessió del permís de conducció adient en cada cas. Els vehicles de 
quatre rodes o més que desfilin hauran de portar personal 
d’acompanyament a peu (mínim d’una persona per cada dos metres de 
llargària i per lateral del vehicle desfilant) per garantir la seguretat a 
tercers. 
 
i) El Carnaval de s’Arenal se celebrarà el dissabte 25 de febrer, a les 15.00 
h. 
 
j) L’itinerari serà el següent: carrer de Miquel Costa i Llobera (sortida), 
avinguda de Miramar, avinguda Nacional i plaça de les Meravelles. Per 
optar a premi els participants han de fer el recorregut complet. 
 
k) La concentració es durà a terme a partir de les 14.30 h del dissabte dia 
25 de febrer, al carrer de Miquel Costa i Llobera (lloc habitual de sortida). 
 
l) Número d’identificació. Tots els participants en el concurs de Carnaval 
de s’Arenal han de dur, en un lloc ben visible durant la desfilada, l’adhesiu 
amb el número d’identificació que se’ls lliurarà en el moment de la 
inscripció. 
 
m) Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar com a 
acompanyants. 
 
n) Els participants amb vestuari de caire folklòric no podran optar al 
concurs per als premis. 
 
o) No es permet la participació d’animals. 
 
p) Queda totalment prohibit el consum d’alcohol o substàncies 
estupefaents durant la desfilada. En qualsevol moment els participants 
han d’atendre les indicacions de l’organització. La no observança 
d’aquestes indicacions i d’altres que es puguin establir in situ per al bon 
desenvolupament de la festa es comunicarà al jurat, el qual podrà resoldre 
la desqualificació i, per tant, la impossibilitat d’accedir als premis. 
 
4. Jurat 
 
Estarà format per un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Llucmajor, un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, un 
representant de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma i 
representants de diferents associacions de veïnats de la zona. 



 

 
5. Premis 
 
Carrosses  Primer premi  500 € 
   Segon premi  400 € 
   Tercer premi  300 € 
 
Comparses     

Primer premi  300 € 
   Segon premi  200 € 

Tercer premi     100 € 
 
Per als guanyadors en la modalitat d’individuals (per a cada categoria) els 
premis consistiran en estades de cap de setmana per a dues persones en 
hotels de Mallorca de diferents categories, segons el premi, a més 
d’entrades en establiments d’oci. 
 
 
En acabar la desfilada, a la plaça de les Meravelles tindrà lloc el 
Final de Festa del Carnaval i l’entrega de premis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


