
 
 
 
 

 

BASES PER A PARTICIPAR A SA RUA 2020 

SA RUA serà diumenge 23 de febrer a les 17 h. 

COM PARTICIPAR-HI? 

La inscripció a Sa Rua es pot realitzar com a carrossa o com a comparsa.  

Què és una carrossa? És un 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. 

Les carrosses participants no podran tenir dimensions superiors a aquestes mides 
(per tant, les que les superin no podran desfilar): 

Llarg:   16 m 
Ample:  2,50 m 
Alt:   4 m 

Què és una comparsa? És un grup de persones que van disfressades i participen 
en una desfilada. Si van acompanyades de vehicles petits (turismes i altres vehicles 
de dues o tres rodes) es consideraran part d’una comparsa. 

Dates d’inscripció 

Les carrosses i les comparses interessades a participar a Sa Rua 2020 han de 
presentar la documentació requerida, del 13 al 20 de febrer, de 9 a 14 hores, al 
Departament de Participació Ciutadana (plaça de Santa Eulàlia, 9, 3r pis). 

La inscripció l’ha de fer una persona responsable designada per cada carrossa i/o 
comparsa. segons el model adjunt i facilitant:  

o nom complet,  
o fotocòpia de DNI o NIE 
o adreça de correu electrònic 
o telèfon mòbil de contacte durant tota la desfilada 
o nombre de persones que integraran la carrossa o comparsa participant a Sa 

Rua  
� Podrà delegar la inscripció i la recepció del número d’identificació a una tercera 

persona, si aquesta persona que actuï en representació seva està degudament 
acreditada i presenta l’autorització pertinent, degudament firmada, de la 
persona responsable de la carrossa i/o comparsa, i fotocòpia del document 
d’ambdós (ANNEX 1). 

� Podrà autoritzar o no que les seves dades siguin facilitades als mitjans de 
comunicació.  

� Haurà d’assistir a Sa Rua i estar localitzable en tot moment per l’organització 
� Serà la responsable del compliment d’aquestes bases i l’encarregada que la seva 

carrossa o comparsa segueixi les indicacions que determini l’organització.  



 
 
 
 

 

� Si resulten guanyadors/res la persona responsable recollirà el premi 
corresponent. 

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR A SA RUA 

Les comparses i les carrosses participants han de passar-ho bé i procurar que 
tothom ho passi bé, i per tal d’aconseguir-ho: 
� La temàtica i el contingut de la carrossa i/o comparsa és lliure. L’únic límit és el 

que atempti contra la llibertat, els drets i els valors humans. El jurat i 
l’Ajuntament de Palma podran deixar fora de concurs i/o retirar de la desfilada 
part o la totalitat de cada una de les carrosses i comparses que d’alguna 
manera manifestin un contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors 
democràtics i/o socials i que promocionin o fomentin el consum de productes no 
saludables. La responsabilitat derivada dels continguts de les carrosses i les 
comparses participants a Sa Rua 2020 és exclusivament d’aquestes.  

� Les carrosses i les comparses que participin al concurs de Sa Rua 2020 han de 
dur, en un lloc ben visible durant la desfilada, l’adhesiu amb el número 
d’identificació de carrossa o comparsa que se’ls entregarà en inscriure’s. 

� No es permet la participació d’animals a Sa Rua.  
� No es permet l’ús de material pirotècnic o de foc a la desfilada.  
� Les persones que no vagin disfressades no podran desfilar acompanyant les 

carrosses i comparses.  
� Durant la desfilada s’haurà de mantenir una distància constant de 3 metres de 

la carrossa i/o comparsa anterior participant, evitant els talls de la desfilada.  
� La carrossa o comparsa participant és la responsable primera i única dels 

incidents i accidents derivats de la seva participació, i, en aquest sentit, el 
responsable de la carrossa o comparsa haurà de tenir cura de la seguretat del 
públic i dels participants en tot moment. 

� No es podran tirar caramels o d’altres objectes contundents des de les 
carrosses ni altres vehicles amb rodes que desfilin i que puguin causar danys al 
públic o a tercers.  

� Es prohibeix el consum d’alcohol o substàncies estupefaents durant la 
desfilada. La Policia Local podrà dur a terme els controls que consideri 
oportuns.  

� El fet de participar a Sa Rua no eximeix de complir l’Ordenança municipal de 
neteja, rebuigs i residus sòlids urbans. Les disfresses que es vulguin tirar als 
fems un cop finalitzada Sa Rua s’han de dipositar als contenidors o punts verds 
adequats.  

� Els menors d’edat participants a la carrossa o comparsa hauran de comptar amb 
la corresponent autorització paterna/materna o tutor legal, així com perquè 
puguin ser fotografiats o filmats i que es publiquin imatges on siguin clarament 



 
 
 
 

 

identificables (segons el dret de la pròpia imatge reconegut per 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 2020.  

� S’haurà de disposar de les autoritzacions i els permisos corresponents i adients 
per a inserir imatges de persones, béns, logotips i d’altres a la carrossa i/o 
comparsa que participarà a Sa Rua, així com per a la seva reproducció i difusió; 
exonera l’Ajuntament de Palma de les responsabilitats que es puguin derivar, i 
sap que l’Ajuntament de Palma podrà deixar fora de concurs la carrossa o 
comparsa si es constata qualsevol incompliment d’aquestes bases, així com 
emprendre accions judicials en contra seva pels danys i perjudicis que se li 
puguin ocasionar. 

� Els participants han de tenir cura que es compleixin aquestes Bases i atendre 
les indicacions de l’organització. No seguir aquestes indicacions o d’altres que 
es puguin establir in situ per al bon desenvolupament de la festa podrà suposar 
l’obligació d’abandonar la desfilada i/o la seva desqualificació del Concurs.  

 

REQUISITS DE SEGURETAT PER ALS VEHICLES (COMPARSES I 
CARROSSES) 

 

� Els vehicles de motor que desfilin (comparses i carrosses) han de complir el que 
disposa el Reial decret 2822/1988, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de vehicles i comptar amb les assegurances corresponents, 
incloses les de possibles danys a tercers, persones i béns. Els conductors 
hauran de disposar de permís de conducció adient al tipus de vehicle utilitzat. 

 
� A efectes de la Policia Local, en el moment de la inscripció caldrà aportar:  

- fotocòpia del permís de circulació dels vehicles 
- fotocòpia de la fitxa tècnica (inclosa l’ITV en vigor) 
- fotocòpia del rebut de l’assegurança que acrediti la seva vigència 
- fotocòpia del permís de conducció de qui conduirà el vehicle 
 

� Els vehicles de quatre rodes o més que desfilin hauran de ser acompanyats per 
personal a peu (mínim d’una persona per cada eix i per lateral del vehicle que 
desfila) per a garantir la seguretat de tercers. Aquestes persones hauran de 
dur una armilla reflectora.  

� Els camions i les plataformes que desfilin hauran d’incloure:  
o Algun tipus d’element de protecció de les rodes per a impedir l’accés del 

públic i participants davall el vehicle: faldons, etc. 
o Baranes de protecció per als participants en cas de dur-hi persones.  



 
 
 
 

 

PER ON I COM S’ORGANITZARÀ LA RUA?  

Sa Rua com a tal s’inicia a la Rambla amb el carrer dels Oms i finalitza a l’avinguda 
de Jaume III amb el passeig de Mallorca. 

L’itinerari de Sa Rua serà la Rambla (pel vial de núm. parells), carrer de la Riera, 
carrer de la Unió, plaça del Rei Joan Carles I i avinguda de Jaume III. 

La concentració es durà a terme a partir de les 16 h del diumenge dia 23 de 
febrer al carrer del Baró de Pinopar, l’avinguda d’Alemanya i l’avinguda del Comte 
de Sallent. L’accés a les zones de concentració esmentades es farà per l’avinguda 
de Joan March. 

L’ordre de sortida quedarà establert per ordre d’arribada al lloc de concentració i 
seguint en tot moment les indicacions de la Policia Local i de l’organització. Tots els 
participants (carrosses i comparses) que vulguin desfilar a Sa Rua 2020 han 
d’estar degudament inscrits. 

La dispersió de carrosses es durà a terme al passeig de Mallorca pel lateral dels 
números parells, segons les indicacions de l’organització. 

 



 
 
 
 

 

PREMIS 

� Podran optar a premis les carrosses i les comparses degudament inscrites i que 
compleixin aquestes Bases. Les que no vulguin o no optin a premi ho han de fer 
constar en el moment de la inscripció. 

� El Jurat per a la qualificació de les carrosses i les comparses inscrites a Sa Rua 
2020 serà designat pel batle o la persona en qui delegui. Estarà ubicat a la 
plaça del Mercat.  

� Cada membre del Jurat valorarà (fins a un màxim de 10 punts) les carrosses i 
les comparses d’acord amb les categories de cada premi. Els participants no 
podran aturar-se més d’1 minut davant la tarima del Jurat. 

� Les carrosses i les comparses amb vestuari de caire folklòric només podran 
optar als premis de carrosses i comparses més reivindicatives i engrescadores.  

� Les carrosses i les comparses publicitàries podran participar a la desfilada 
però sense opció a premi i caldrà que ho facin constar en inscriure’s.  

� Els premis s’entregaran el mateix diumenge 23 de febrer a la plaça del Rei 
Joan Carles I, un cop finalitzada la desfilada de Sa Rua 2020. Mentre el Jurat 
delibera hi haurà animació a la plaça. Hi estau tots convidats!  

� La dotació dels premis és la següent: 

 

PREMIS PER A CARROSSES: 

� Carrossa més elaborada: es valoraran la qualitat artística de la decoració, 
l’ambientació i l’animació, així com la incorporació de música en viu. 

El premi consisteix en 450 € i 20 inscripcions gratuïtes a alguns dels tallers 
programats per al tercer trimestre als casals de barri. 

� Carrossa més reivindicativa: es valoraran l’originalitat, la creativitat, la 
temàtica relacionada amb la notícia més fresca, etc.  

El premi consisteix en 450 € i 10 paquets pàrquing+bus: 1 abonament 
mensual de 24 hores als aparcaments municipals del carrer de Manacor o de 
la Riera, 1 abonament T20 amb targeta ciutadana per a 30 dies a qualsevol 
línia de l'EMT, llevat de la de l’Aeroport, i 50 invitacions de l’autobús 
turístic.  

� Carrossa més original: es tindran en compte l’originalitat, l’humor, la 
crítica, la ironia, la sàtira i la qualitat artística. 

El premi consisteix en 450 € i 20 entrades gratuïtes als teatres municipals 
fins al 31 de desembre de 2020 de la programació municipal. El nombre 
d’entrades per a un mateix espectacle està subjecte a disponibilitat. 

� Carrossa més engrescadora: es valorarà la carrossa més animada, amb més 
participants, que interactuï més amb el públic i que l’animi més.  



 
 
 
 

 

El premi consisteix en 450 € i 10 bons 30 per a ús de les instal ·lacions 
esportives de l’IME. 

 

PREMIS PER A COMPARSES: 

� Comparsa més elaborada: es valoraran la qualitat artística de les 
disfresses, l’ambientació i l’animació, així com la incorporació de música en 
viu. 

El premi consisteix en 200 € i 20 inscripcions gratuïtes a alguns dels tallers 
programats per al tercer trimestre als casals de barri. 

� Comparsa més reivindicativa: es valorarà l’originalitat, la creativitat, la 
temàtica relacionada amb la notícia més fresca, etc. 

El premi consisteix en 200 € i 10 paquets pàrquing+bus: 1 abonament 
mensual de 24 hores als aparcaments municipals del c. de Manacor o de 
la Riera i 1 abonament T20 amb targeta ciutadana per a 30 dies a qualsevol 
línia de l'EMT, llevat de la de l’Aeroport, i 50 invitacions de l’autobús 
turístic.  

� Comparsa més original: es tindran en compte l’originalitat, l’humor, la 
crítica, la ironia, la sàtira i la qualitat artística.  

El premi consisteix en 200 € i 20 entrades gratuïtes als teatres municipals 
fins al 31 de desembre de 2020 de la programació municipal. El nombre 
d’entrades per un mateix espectacle estan subjectes a disponibilitat. 

� Comparsa més engrescadora: es valorarà la carrossa més animada, amb 
més participants, que interactuï més amb el públic i que l’animi més. 

El premi consisteix en 200 € i 10 bons 30 per a ús de les instal ·lacions 
esportives de l’IME. 

Els premis de carrosses i comparses no són acumulatius.  

 

El fet de participar a Sa Rua implica acceptar aquestes Bases.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ANNEX 1. AUTORITZACIÓ DE DELEGACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE CARROSSES I 
COMPARSES A SA RUA 2020 

 

__________________________________________________________________, 

amb DNI núm. ___________, i domicili _____________________________________, 

núm.________, pis____, esc____, porta____________ de _____________________, 

CP__________, tel fix______________________, tel. mòbil____________________, 

correu electrònic_______________________  

 

AUTORITZ el Sr./la Sra._______________________________________________, 

amb DNI núm. ____________ i domicili _____________________________________, 

núm.________, pis____, esc____, porta_____de _____________________________, 

CP________________, tel fix__________________, tel. mòbil__________________, 

correu electrònic _______________________  

 

a inscriure en nom meu la carrossa / comparsa amb el títol: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

i a recollir el número per a participar a Sa Rua. 

 

 

Palma, _______ de______________ de 2020 

 
 

 

 

Firma de la persona que autoritza Firma de la persona autoritzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


