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SSAA  RRUUAA  22001177  
SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DD’’IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  AA  LLAA  DDEESSFFIILLAADDAA  DDEE  CCOOMMPPAARRSSEESS::    

 

DEFINICIÓ DE COMPARSA 

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

 

DADES DE LA COMPARSA  

TÍTOL DE LA COMPARSA: 

PARTICULAR      / ENTITAT  NOM DE L’ENTITAT: 

NOM I LLINATGES DEL RESPONSABLE: 

DATA DE NAIXEMENT: DNI: ADREÇA: 

CP: MUNICIPI: TELÈFON:                                                                               

ADREÇA  ELECTRÒNICA: 

NÚMERO DE PARTICIPANTS:                                                                           

 

PARTICIPACIÓ AMB VESTUARI DE CAIRE FOLFLÒRIC 

  SI                         NO                  

                                                                                                          

 

DADES DEL VEHICLE (en el cas que la comparsa vagi acompanyada de vehicles petits: turismes i altres vehicles de dues o tres rodes) 

TIPUS DE VEHICLE:                                                                                                                                                  MIDES: 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR (en el cas que la comparsa vagi acompanyada de vehicles petits: turismes i/o similar) 

FOTOCÒPIA DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ DEL CONDUCTOR O CONDUCTORA 

FOTOCÒPIA DEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE          

FOTOCÒPIA DE LA FITXA TÈCNICA DEL VEHICLE 

FOTOCÒPIA DEL REBUT DE L’ASSEGURANÇA DEL VEHICLE EN VIGOR 

AUTORITZACIÓ DE DELEGACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE CARROSSES I COMPARSES A SA RUA 
 

           
    

NÚMERO (espai que ha 
d’emplenar l’Ajuntament):  
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Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol∙licitant 
declara  la  veracitat  de  les  dades  consignades  i  autoritza  que  es 
verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris  i disponibles per a 
les administracions públiques  SÍ 
  NO 
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(nom i llinatges)______________________________________________, com a responsable de la COMPARSA   

_______________________________________________ 

 

Accept les presents bases per a participar-hi i atendre les indicacions de l’organització, i em compromet a donar-les 
a conèixer a la resta de participants de la carrossa/comparsa de la qual som responsable. La no-observança 
d’aquestes indicacions i d’altres que puguin establir in situ la Policia Local i  l’organització per al bon desenvolupa-
ment de la festa pot suposar l’obligació d’abandonar la desfilada i, si s’escau, la desqualificació en el concurs.  

Conec que l’Ajuntament de Palma pot deixar fora de concurs la carrossa o la comparsa si es constata qualsevol 
incompliment de les presents bases, com també emprendre accions judicials en contra meva pels danys i els 
perjudicis que se li puguin ocasionar.   

Declar que em compromet a:   

a) Assistir a Sa Rua 2017 i estar localitzable en tot moment per a l’organització, com també encarregar-me que 
la carrossa o la comparsa segueixin les indicacions que determini l’organització. En cas de resultar 
guanyador, de recollir el premi corresponent a la pl. del Rei Joan Carles I.  

b) Responsabilitzar-me dels menors que puguin participar a la carrossa o la comparsa i comptar amb les 
autoritzacions paternes/maternes per a la participació de menors, com també perquè siguin fotografiats o 
filmats i que es publiquin les dites imatges on siguin clarament identificables els/les menors (segons el dret 
de la pròpia imatge reconegut a 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 
s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la participació de menors a Sa Rua 2017.  

c) Disposar 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 i/o la comparsa que participarà a Sa Rua 2017, com també per a 
reproduir-les i difondre-les. Exoner l’Ajuntament de Palma de les responsabilitats que se’n puguin derivar.  

d) Com a participants som els responsables primers i únics dels incidents i els accidents derivats de la nostra 
participació i, en aquest sentit, a vetlar en tot moment per la seguretat del públic i dels participants.  

e) Que els vehicles de motor que desfilin (comparses i carrosses) comptin amb els permisos i les assegurances 
corresponents, incloent-hi els de possibles danys a tercers, persones i béns, i que els conductors disposin 
del permís de conducció adient.  

f) En el cas de dur un vehicle de quatre o més rodes a la desfilada, a aportar-hi personal d’acompanyament a 
peu (mínim d’una persona per cada eix i per lateral del vehicle desfilant) per a garantir la seguretat de 
tercers. Aquestes persones han de dur armilla reflectant.  

g) A dur en un lloc ben visible durant la desfilada l’adhesiu amb el número d’identificació que l’Ajuntament de 
Palma lliurarà en el moment de la inscripció.  

h) A mantenir una distància constant de 3 metres, durant la desfilada, de la carrossa i/o la comparsa anterior 
participant, evitant els talls de la desfilada.   

i) A no permetre que persones que no vagin disfressades acompanyin la carrossa i/o la comparsa (excepte el 
personal d’acompanyament amb armilla reflectant).  

j) A no dur animals a Sa Rua 2017.  

k) A no llançar caramels al públic des de les carrosses ni altres vehicles amb rodes que desfilin.    

l) Que els membres de la carrossa/comparsa no consumeixin alcohol o altres substàncies estupefaents durant 
la desfilada.  

m) Autoritz l’Ajuntament de Palma a lliurar les meves dades als mitjans de comunicació: 

       Sí                            No          

n) Desitj optar al premi de Comparses del concurs de Sa Rua 2017        

       Sí                             No           

                              

Palma, …...… d………...……….... de ........ 
           (firma) 

  


	TÍTOL DE LA CARROSSA: 
	Botón de radio1: Off
	NOM DE LENTITAT: 
	NOM I LLINATGES DEL RESPONSABLE: 
	DATA DE NAIXEMENT: 
	DNI: 
	ADREÇA: 
	CP: 
	MUNICIPI: 
	TELÈFON: 
	ADREÇA ELECTRÒNICA: 
	NÚMERO DE PARTICIPANTS: 
	Botón de radio2: Off
	Texto3: 
	Texto4: 
	Casilla de verificación5: Sí
	Casilla de verificación6: Sí
	Casilla de verificación7: Sí
	Casilla de verificación8: Sí
	Casilla de verificación9: Sí
	Botón de radio5: Off
	com a responsable de CARROSSA: 
	nom i llinatges: 
	Botón de radio3: Off
	Botón de radio4: Off
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 


