
ANNEX

ITINERIARI

L’itinerari de la rua serà el següent: av. de Santa Eulària, av. de Bartomeu de Rosselló, av. d’Isidor
Macabich, c. del País Valencià, av. d’Espanya i arribada al passeig de Vara de Rey ( finalitza al
encreuament  de av. d’Espanya amb av. Ignaci Wallis ).

La concentració tendrà lloc a l'avinguda de Santa Eulària a les 10.30 h. Es recomana que els
vehicles accedeixin per la ronda de l'avinguda Vuit d’agost. Així com arribin al punt de trobada
s’han d'anar col·locant uns darrere els altres i sense deixar espais entre comparses. El primer en
arribar es col·locarà davant l’establiment Burger King.  Encapçalaran la Rua les comparses de
guarderies i escoletes. La sortida serà a les 11.30 h.

 REQUERIMENTS TÈCNICS

Les carrosses que participin en la rua han de complir amb les següents especificacions tècniques:
 Els camions han de ser “rígids”, és a dir,  amb caixa  o plataforma rígida.  No poden

superar els 12 m de llargària, els 2,5 m d'ample i els 4 m d’alçada. 
 Els remolcs o plataformes remolcades per tractor agrícola, no poden excedir els 7 m de

llargària, els 2,5 m d'ample i els 4 m d’alçada.
 Queden prohibits els vehicles denominats “camions articulats”,  és a dir,  camió tractor +

plataforma o tràiler obert, sigui de la mida que sigui de llargària.
 Els generadors han d'estar subjectes al camió i no s'han de cobrir. Els generadors que es

col·loquin a sobre dels camions han de comptar amb espai suficient o ser situats en alt.
 Els vehicles han de portar 2 extintors a un lloc visible i amb fàcil accés per agafar-

los.
 Els vehicles han de portar les matrícules visibles en tot moment.
 Els quads i les motos poden circular sempre que compleixin amb les normes de circulació i

aportin  tota la  documentació exigida,  a més de circular  amb casc i  no portar  remolcs.
Només s'admetran quads amb remolc quan aquestos  siguin matriculats  com a vehicle
especial. 

L'incompliment  d’algun  dels  requisits  exigits  pot  ocasionar  l'exclusió  tècnica  de  la
participació en la Rua de Carnaval.

 NORMES D'ACTUACIÓ

 Els conductors no poden abandonar el lloc de conducció durant tot el recorregut i han de
respectar en tot moment les indicacions de l'organització. 

 L'excés de potència de so es pot penalitzar en cas que provoqui el solapament amb la
música d'altres comparses.

 Es prohibeix llançar coets o petards durant el recorregut.
 Es prohibeix portar animals.
 Es prohibeix llançar caramels al públic. 
 S'admet la publicitat comercial sempre que no sigui referida a alcohol o tabac (tal i com

preveu el  Pla Municipal sobre Drogues i  l'article  6.1.c de l'Ordenança reguladora de la
publicitat  exterior  del  municipi  d'Eivissa,  BOIB núm. 102 d’11/08/2016)  i  que no tengui
contingut violent, sexista, xenòfob, contrari als valors democràtics o que atemptin contra la
dignitat humana.

 No es permet la participació de carretons.
 Queda totalment prohibit el consum d'alcohol o substàncies estupefaents durant la

rua.



RESPONSABILITAT

La  comparsa  participant  és  la  responsable  dels  incidents  i  accidents  derivats  de  la  seva
participació en la Rua de Carnaval 2018. Així mateix, és responsable dels continguts expressats a
la seva comparsa i carrossa. 
La  persona  responsable  ho  serà  també dels  menors  que  hi  participin  i  de  comptar  amb  les
autoritzacions pertinents.

AUTORITZATS NO AUTORITZATS

Camió rígid – màxim 12 metres

Tractor agrícola amb remolc de
plataforma amb una llargària màxima

de 7 metres



Màxim d'amplada de les carrosses: 2,5 metres
Màxim d'alçada de les carrosses: 4 metres
Màxim de llargària dels camions: 12 metres
Màxim de llargària de les plataformes remolcades per tractors: 7 metres


