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Annex 1 

Decàleg de bones pràctiques de participació en la Cavalcada de Reis de Castelldefels 
 
 
1.- Per poder participar-hi, les persones inscrites que han estat seleccionades  i els representants de les 
carrosses estaran obligats a assistir a la jornada de formació de mesures de seguretat que  l’organització  
notificarà amb prou antelació i que es farà després del 15 de desembre. L’assistència a aquesta jornada de 
formació és obligatòria. En cas d’inassistència, NO es podrà participar en la Cavalcada de Reis 2014. 
 
2.- Les instal·lacions elèctriques de les carrosses estaran realitzades per professionals degudament 
acreditats. Cada entitat serà responsable de totes les instal·lacions de les carrosses. 
 
3.- Els responsables de cada vehicle hauran de vetllar perquè la carrossa tingui tots els elements de 
seguretat oportuns (extintors i farmacioles) per poder actuar en cas d’incidències. 
 
4.- Els participants respectaran les normes de seguretat i les directrius que, en qualsevol moment, pugui 
donar el personal d’organització de l’Ajuntament de Castelldefels. En cap cas, no s’autoritza les entitats a 
circular fora del recorregut acordat per la Comissió de Festes i senyalitzat per la Policia Local de 
Castelldefels. 
 
5.- Els vehicles que hi participin hauran d’haver passat la revisió tècnica de vehicles (ITV) corresponent a 
l’any en curs, la còpia de la qual hauran de lliurar a la Regidoria de Festes abans de l’inici de la cavalcada i 
disposar de l’assegurança pertinent. 
 
6.- El conductor del vehicle haurà de tenir el permís de conduir corresponent que l’habiliti a aquest efecte, 
la còpia del qual haurà de lliurar a la Regidoria de Festes abans de la cavalcada. En cap cas podrà repartir 
caramels ni saludar els assistents. 
 
7.- Les entitats que hi participin hauran de disposar d’un servei de seguretat a l’entorn del vehicle per 
impedir que cap persona es llenci sota les carrosses per recollir caramels. El personal de seguretat anirà 
agafat a un cordó i a cada metre de distància hi haurà d’haver una persona. Aquest cordó de seguretat 
haurà d’estar format com a mínim per 12 persones adultes i preparades per assumir la tasca de protecció. 
 
8.- Les persones encarregades de la distribució de caramels els llançaran de baix a dalt, descrivint una 
paràbola de tal manera que els caramels caiguin a un mínim de tres metres de distància de la carrossa. En 
cap cas els caramels seran llançats directament a les persones. 
 
9 .- Les carrosses reials aniran acompanyades de quatre carters per carrossa. Aquests carters seran els 
encarregats de recollir les cartes dels infants per tal d’entregar-les als reis. En cap cas els patges que vagin 
dalt de les carrosses podran recollir-ne.  

 
10.- L’empresa a qui es contracta els cavalls i els genets haurà d’acreditar que els genets tenen més de 100 
hores de pràctiques de genet i estarà obligada a retirar els cavalls que l’organització consideri que per 
qüestions de seguretat no poden efectuar el recorregut de la cavalcada. 
 

 


