BASES DE LES SUBVENCIONS PEL CARNAVAL DE ROSES

1. SUBVENCIONS PER A LES COLLES QUE PARTICIPEN AL CARNAVAL DE ROSES
a) Objecte de la subvenció
Fomentar la participació i la qualitat del Carnaval de Roses donant suport a les colles de Roses
que hi participen.
b) Termini de presentació de sol·licituds
Des del 2 de gener fins el 21 de febrer de 2014
c) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquest programa:
1. Les colles de Carnaval que participin al Carnaval de Roses constituïdes en associació
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses.
2. Les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
d) Requisits per tenir la condició de beneficiari
1. Participar en un mínim de dues passades (divendres nit, dissabte tarda i diumenge matí).
2. En cas de suspensió d’una o dues de les passades, caldrà haver participat, com a mínim,
en una de les que es celebri. De suspendre’s la totalitat de les passades, tindran la
consideració de beneficiaris aquelles colles que s’hagin inscrit a l’Ajuntament per participar
a la passada d’aquesta anualitat.
3. La colla ha de tenir carrossa. S’entén com a carrossa un vehicle, remolc o plataforma
guarnida i estirada per un vehicle.
4. El vehicle que participi a la passada ha de complir amb les normes de circulació, tenir en
vigor l’assegurança de responsabilitat civil i disposar d’un extintor.
5. La carrossa ha de portar el número de sortida en un lloc visible. Abans de començar la
passada la colla s’ha de situar en l’espai reservat al número adjudicat.
6. A l’hora de realitzar la passada cal desfilar en el sentit de la marxa i complir amb les
indicacions de l’organització.
7. Queda prohibit l’ús d’esprais, de productes pirotècnics i de gots o envasos de vidre.
8. Qualsevol comportament incívic suposarà la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció.
e) Termini i forma de justificació
Un cop finalitzat el Carnaval, i en el termini màxim de 15 dies, els serveis tècnics del
departament de Cultura i Festes hauran de verificar que els peticionaris han donat compliment
als requisits per tenir la condició de beneficiari de la subvenció. Una vegada fetes les
comprovacions oportunes l’òrgan instructor tramitarà d’ofici les peticions de subvenció d’aquest
programa.

f) Quantia
S’estableix un import fix per colla de 250,00 euros.
La quantia total d’aquest programa és de 18.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14.63.3380.4850200.
g) Nombre màxim de beneficiaris
El nombre màxim de beneficiaris serà de 72 colles, d’acord amb l’ordre rigorós de presentació
al registre general d’entrada de l’Ajuntament de la sol.licitud de subvenció corresponent.
h) Òrgan instructor
Departament de Cultura i Festes

2. SUBVENCIONS PER ALS REIS DEL CARNAVAL
a) Objecte de la subvenció
Fomentar la promoció i la qualitat del Carnaval de Roses amb l’elecció de dues colles que el
representin.
b) Categories
Reis del Carnaval de Roses i Reis infantils del Carnaval de Roses.
c) Termini de presentació de sol·licituds
Des del 2 de gener fins el 30 d’abril de 2014.
d) Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquest programa:
1. Les colles de Carnaval que participin al Carnaval de Roses constituïdes en associació
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses.
2. Les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
i)

Requisits per tenir la condició de beneficiari

Reis del Carnaval
1. La colla ha de tenir un mínim de 20 persones.
2. El rei i la reina han de tenir més de 18 anys.
3. No haver estat Reis del Carnaval en els darrers 15 anys.
Reis infantils del Carnaval
1. La colla ha de tenir un mínim de 20 persones, de les quals 4 han de ser menors de 14 anys.
2. El rei i la reina infantil han de tenir menys de 14 anys.
3. No haver estat Rei Infantil en els darrers 14 anys.
e) Termini i forma de justificació
Un cop realitzada l’activitat, el beneficiari haurà de justificar que l’import de la subvenció s’ha
destinat a l’activitat per a la qual s’ha concedit i que s’han acomplert les condicions exigides a
l’acord de concessió.
El beneficiari haurà de justificar la realització efectiva del total del pressupost de l’activitat
realitzada. En el cas que el cost total del projecte sigui d’un 20% inferior respecte del
pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la subvenció concedida el mateix
percentatge de desviació.
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les despeses
realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat, d’acord amb el model normalitzat
disponible a la web de l’Ajuntament (www.roses.cat) i que estarà integrat per:

1. La memòria justificativa del compliment de l’activitat, signada pel beneficiari o per la
persona que actua en la seva representació.
2. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat amb identificació de
l’import i la seva procedència.
3. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte subvencionat
4. Les factures o documents originals que acreditin aquestes despeses
5. L’acreditació de la realització del pagament de les despeses subvencionables amb
anterioritat a la finalització del període de justificació establert. Només s’admetrà el
pagament en metàl·lic de les factures o documents acreditatius de la despesa de la quantia
inferior a 2.500,00 euros.
El termini per a la presentació de la documentació serà de tres mesos des de la finalització del
Carnaval.
f) Quantia
S’estableix un import fix de 1.500,00 euros pels Reis del Carnaval i de 1.500,00 euros pels Reis
infantils del Carnaval.
La quantia total d’aquest programa és de 3.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14.63.3380.4850300.
g) Criteris de valoració
Una comissió formada per dos representants de l’Associació Rosinca de Festes, l’alcaldessa, el
regidor de Carnaval i Festes i el tècnic de Cultura i Festes nomenarà els Reis del Carnaval i els
Reis infantils del Carnaval, a partir del compliment dels requisits establerts a l’apartat h) i
garantint el caràcter rotatiu de l’elecció.
h) Obligacions dels beneficiaris
Reis del Carnaval
1. Assistència als actes protocol·laris del Carnaval (presentació del Carnaval, cercavila de
benvinguda del rei Carnestoltes i proclamació dels Reis del Carnaval).
2. Participar a les passades del divendres a la nit, el dissabte a la tarda i el diumenge al matí.
3. Sortir en la primera posició a les passades del divendres a la nit i el diumenge al matí. A la
passada del dissabte es sortirà en segona posició.
4. Portar les bandes acreditatives “Rei del Carnaval de Roses” i “Reina del Carnaval de
Roses” a tots els actes relacionats amb el Carnaval de Roses.
5. Durant la passada la carrossa no pot portar begudes alcohòliques.
Reis infantils del Carnaval
1. Assistència als actes protocol·laris del Carnaval (presentació del Carnaval, cercavila de
benvinguda del rei Carnestoltes i proclamació dels Reis del Carnaval).
2. Participar a les passades del dissabte a la tarda i diumenge al matí.
3. Sortir en la primera posició a la passada del dissabte a la tarda. A les passades del
divendres a la nit i del diumenge al matí es sortirà en segona posició.
4. Portar les bandes acreditatives “Rei infantil del Carnaval de Roses” i “Reina infantil del
Carnaval de Roses” a tots els actes relacionats amb el Carnaval de Roses.
6. Durant la passada la carrossa no pot portar begudes alcohòliques.

i)

Òrgan instructor

Departament de Cultura i Festes

