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BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA CAVALCADA DE REIS 2023 
 
La cavalcada de Reis és un dels grans esdeveniments populars del cicle festiu de Castelldefels. 
 
L’Ajuntament de Castelldefels aprova aquestes bases amb l’objectiu de possibilitar la participació dels ciutadans i 
ciutadanes en la cavalcada de Reis i disposar dels elements de seguretat que permetin un bon desenvolupament de 
l’acte. 
 
La participació en la cavalcada de Reis es farà d’acord amb aquestes bases, que inclouen:  
 
1.- Procés d’inscripció i categories 
2.- Procés de selecció i sorteig 
3.- Normes de participació de les carrosses 
4.- Participants 
5.- Drets d’imatge 
 
1.-Procés d’inscripció i categories 
 

1.1 S’hi poden inscriure totes les persones que el 31 de desembre de 2022 tinguin 10 o més anys d’edat, i que 
estiguin empadronades a la ciutat de Castelldefels. 

 
1.2 El període d’inscripció començarà el 17 d’octubre a les 8 hores i finalitzarà el 6 de novembre a les 24 hores.. 

 
1.3 La inscripció es podrà formalitzar:  

 
a) En línia: emplenant la fitxa que es penjarà al web municipal www.castelldefels.org i al web 

www.castelldefelscultura.org 
 

b) Presencialment: formalitzant la inscripció a l’OAC (Ajuntament de Castelldefels) en horari de dilluns a 
divendres: de 8.30 h a 14.30 h i dimarts, dimecres i dijous: de 16 h a 19.30 h. 

 
1.4 Les dades mínimes que les persones interessades hauran de facilitar són les següents: 

 
a) Nom, cognoms, data de naixement (edat), alçada, talla de vestuari, adreça, telèfons (números i hores de 

contacte), adreça electrònica (preferentment aquest serà el canal de comunicació) i modalitat preferent 
de participació dintre de les opcions, per franja d’edat, que més endavant s’especifiquen. 

 
b) En el cas de menors, s’hi hauran d’afegir les dades dels pares o tutors (noms, cognoms, DNI/passaport, 

etc.) 
 
c) Només s’acceptarà una inscripció per persona. En cas que una persona s’inscrigui diverses vegades, 

l’organització n’admetrà únicament la primera i n’eliminarà la resta. 
 

1.5 Modalitats d’inscripcions: 
 

a) De 10 a 15 anys (complerts durant el 2022). PATGE INFANTIL CARROSSA REIAL 
Funcions que realitzaran: vestits apropiadament, saludaran el públic des de les carrosses reials. 

 
b) A partir de 16 anys (complerts durant el 2022): PATGES A PEU AMB TORXES 

Funcions que realitzaran: vestits apropiadament, aniran davant de les carrosses reials i portaran torxes de 
leds que imiten foc, que anuncien l’arribada dels Reis Mags.  

 
c) A partir de 18 anys (complerts durant el 2022): CARTERS REIALS 

Funcions que realitzaran: vestits apropiadament, recolliran les cartes que els infants vulguin donar als Reis 
durant l’arribada al matí a la platja i durant la cavalcada de la tarda del dia 5 de gener de 2023. 

 
d) A partir de 25 anys (complerts durant el 2022): SES MAJESTATS ELS REIS MÀGICS DE L’ORIENT 

http://www.castelldefels.org/
http://www.castelldefelscultura.org/
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Persones que representaran Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar durant el dia de la cavalcada, tant al 
matí com a la rua de la tarda. Les persones inscrites en aquesta categoria, hauran de passar un càsting on 
el jurat, format per representants del món de l’espectacle i del Consorci per a la Normalització Lingüística 
de Castelldefels, valorarà una sèrie d’aptituds de les persones aspirants, i decidirà les 3 persones més 
aptes. Es necessiten 2 persones de pell blanca i 1 de pell negra. 
 

 
2.-Procés de selecció i sorteig 

 
2.1 Un cop presentada la sol·licitud de participació en línia o presencialment, el sistema informàtic de l’Ajuntament 

assignarà a la persona inscrita el corresponent número de registre per ordre estricte d’inscripció. 
 
2.2 En el cas que s’hagin presentat més sol·licituds que places de participació es realitzarà un sorteig per escollir 

les persones participants.  
 
2.3 La selecció es realitzarà mitjançant un sorteig públic. Aquest sorteig és vàlid per a totes les categories, excepte 

la de Ses Majestats els Reis Màgics d’Orient, que com s’indica en el punt anterior és farà mitjançant un càsting. 
 

2.4 El sorteig tindrà lloc el dimarts 8 de novembre de 2022 a les 11 h, a l’Ajuntament de Castelldefels. El sorteig es 
podrà veure en directe al Canal de Youtube de l’Ajuntament de Castelldefels. 

 
2.5 La mesa del sorteig estarà constituïda pel regidor de Cultura i Festes, o la persona en qui delegui, que exercirà 

la presidència i dirigirà i moderarà l’acte; dos vocals, que donaran suport a la presidència, (tècnics de la 
Regidoria de Cultura i Festes) i un secretari, que serà el de la Corporació o persona en qui delegui, encarregat 
de confeccionar l’acta corresponent.  

 
2.6 El sorteig de les persones participants s’iniciarà donant compte del nombre de persones inscrites i del nombre 

de persones necessàries en cada modalitat, que variarà en funció del plantejament del projecte artístic de la 
Cavalcada. 

 
2.7 El sorteig es farà pel sistema de número de tall (s’extraurà un únic número, que assenyalarà la persona a partir 

de la qual s’iniciarà el procés de selecció de les diferents modalitats), sistema que afavoreix la participació 
conjunta d’aquells membres d’una família o de col·lectius d’amics que hagin formalitzat la inscripció 
consecutivament. 

 
2.8 L’obtenció del número de tall s’efectuarà mitjançant l’extracció de boles numerades per a cada xifra que tingui 

el nombre total d’inscrits. Així, s’introduiran en una capsa o bossa les boles numerades del 0 al 9 per tal de 
formar cada xifra del número agraciat. S’efectuarà una extracció per xifra i es reiniciarà el procés de manera 
successiva fins a la unitat. El darrer número extret serà el corresponent a les centenes sempre que el nombre 
d’inscrits ho requereixi. 

 
2.9 Les persones seleccionades per participar en cada especialitat de la cavalcada seran les corresponents al 

número extret i les inscrites immediatament posteriors. L’organització s’hi posarà en contacte (per correu 
electrònic o per telèfon) seguint l’ordre d’inscripció fins a completar el nombre de participants necessaris en 
cada modalitat. En cas d’arribar al final de la llista, es continuarà per l’inici. 

 
2.10 En cas de no poder contactar-hi directament i en la mesura de les possibilitats, se’ls deixarà missatges. Si al cap 

de dos dies la persona interessada no es posa en contacte amb l’organització, es considerarà rebutjada la 
disponibilitat de participació. 

 
2.11 Els membres de la mesa disposaran d’un llistat d’inscrits ordenat pels cognoms i d’un altre ordenat pel número 

d’inscripció per tal de facilitar la recerca dels inscrits. 
 

2.12 Els resultats de la llista definitiva d’admesos es faran públics en el web www.castelldefelscultura.org a partir 
del dimecres 9 de novembre de 2022.  

 
2.13 Els inscrits no seleccionats formaran part d’una reserva per cobrir baixes i noves necessitats i seran avisats per 

participar en la cavalcada seguint l’ordre de llista indicat. 
 

https://www.youtube.com/castelldefelstv
http://www.castelldefelscultura.org/
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3.-Normes de participació de les carrosses  
 

3.1 En la cavalcada de Reis hi poden participar les entitats cíviques del municipi registrades a l’Ajuntament de 
Castelldefels. Les empreses privades amb domicili a Castelldefels també hi podran participar encara que, a 
diferència de les entitats, no tenen dret a rebre cap mena de subvenció. 

 
3.2 Les associacions, entitats i empreses privades que hi participin nomenaran un interlocutor, que serà qui 

assistirà a les reunions de la Comissió de la cavalcada i exercirà les funcions de coordinació de l’entitat amb 
l’Ajuntament. La temàtica de les carrosses haurà de ser nadalenca (s’evitarà la temàtica del Pare Noel, els 
elfs, etc. que estan més vinculats a les festivitats celebrades els dies 24 o 25 de desembre). Les entitats poden 
contactar amb els tècnics municipals per a que els facilitin idees relacionades amb la línia temàtica de la 
cavalcada. 
 

3.3 Amb la inscripció, caldrà adjuntar un esbós previ del disseny de la carrossa que haurà de ser acceptat pels 
tècnics responsables de la festivitat, mitjançant un correu electrònic de confirmació. 

 
3.4 El nombre màxim de carrosses que hi poden participar és de 12, d’acord amb els criteris següents: 

 
a) Antiguitat en la participació de la cavalcada de Reis de Castelldefels 
b) Disseny i escenografia de la carrossa 
c) Nombre de socis de l’entitat 

 
3.5 . Les associacions i empreses privades seran responsables de: 

 
a) Confeccionar,muntar i desmuntar les carrosses participants, així com de contractar els vehicles que les 

hagin d’arrossegar. 
 

b) 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. 

 
c) Traslladar les carrosses des del lloc d’emmagatzematge fins al punt de sortida i tornar-les al punt de 

partida. Els titulars de les carrosses s’encarregaran en tot moment de la seguretat tant del personal com 
del material, dels vehicles i dels elements decoratius: ambientació, llums, so, etc. 

 
d) Vetllar perquè la carrossa tingui tots els elements de seguretat oportuns: extintors, farmacioles… per poder 

actuar en cas d’incidències. 
 

e) Respectar 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. És 
responsabilitat de l’entitat el compliment d’aquest punt. 

 
f) Els representants de les entitats estaran obligats a assistir a una reunió que tractarà els temes organitzatius 

i de seguretat. L’assistència a la reunió es condició sine qua non per participar en la cavalcada. 
 
g) Les músiques de les carrosses siguin nadalenques o de temàtica relacionada. 

 
3.6 Fitxa tècnica de les carrosses 

a) Mides màximes: amplada: 2,50 m, incloent-hi el focus exterior d’il·luminació; alçada: 3,75 m; màxim 9 m 
de llargada 

 
b) Les carrosses podran ser arrossegades per tractors i camions petits, que han de complir les condicions 

següents: 
 

 Haver passat la revisió tècnica de vehicles (ITV) corresponent a l’any en curs, la còpia de la qual han de 
lliurar a la Regidoria de Festes abans de la cavalcada. 
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 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. 

 
 El vehicle i la carrossa hauran d’estar en perfectes condicions tècniques abans de l’inici de la cavalcada.  

 
c) Aquelles carrosses que arribin al punt de sortida fora d’horari no hi podran participar. 

 
d) En cas que les carrosses portin publicitat, aquesta no podrà superar el 5 % de cada un dels laterals. El poder 

de convocatòria i la importància de la cavalcada de Reis obliga les entitats que hi vulguin participar amb 
carrossa a tenir un mínim de qualitat artística i d’imatge, la qual ha de complir criteris de bon gust i de 
definició estètica. No es permet la presència de cartells retolats a mà sense la utilització de plantilles ni 
d’elements que no estiguin identificats amb les característiques de la festa. No es permet la utilització de 
megafonia mòbil en cap cas. 

 
e) L’organització de la cavalcada sol·licitarà a l’entitat que retiri la carrossa si considera que no s’ajusta a 

aquests criteris. 
 

3.7 El període d’inscripció per a la participació de les carrosses a la cavalcada de Reis serà del 14 de novembre al 
18 de desembre de 2022 mitjançant instància oficial al Registre Municipal; el tràmit es pot realitzar 
presencialment o telemàticament. 

 
4.Participants 

 
Les dades incorporades en les fitxes d’inscripció seran incloses en un fitxer automatitzat per l’Ajuntament de 
Castelldefels per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures necessàries d’acord amb la normativa aplicable 
que disposa la Llei Orgànica 15/ 1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.  
 
Les persones que participen en el procés d’inscripció poden exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, 
en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de 
Castelldefels.  

 
 

5.Drets d’imatge 
 
La signatura de la sol·licitud de participació comporta automàticament l’acceptació d’aquesta normativa i 
l’autorització expressa, a l’Ajuntament de Castelldefels, per publicar les fotografies de les persones participants en 
tots els cartells, vídeos, web municipal i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o informació lligada 
amb la cavalcada de Reis 2023, i cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de Castelldefels, amb aquesta finalitat, tots els 
drets d’imatge previstos a la legislació vigent. 

 
 
 
Regidoria de Cultura i Festes 
Ajuntament de Castelldefels  

https://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=815

