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Expedients Cavalcada de Reis

  

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

La Cavalcada dels Reis d’Orient és un dels grans esdeveniments populars del cicle festiu 
de Castelldefels, on hi ha participació ciutadana envers aquesta festa.

La Regidoria de Festes proposa l’aprovació d'unes bases, amb l’objectiu de possibilitar la 
participació dels ciutadans a la Cavalcada dels Reis d’Orient, al 2022.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,

D I S P O S O :

Primer.- Aprovar les Bases que regularan la participació ciutadana a la Cavalcada dels 
Reis d’Orient al 2022, tal i com es fa menció a la part expositiva i amb subjecció a les 
determinacions bàsiques següents:

“BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA CAVALCADA DE REIS 2022

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 
2.- Procés de selecció i sorteig  
3.- Participants
4.- Drets d’imatge

1.-Procés d’inscripció 

1.1 S’hi poden inscriure totes les persones majors de 25 anys empadronades a la ciutat de 
Castelldefels.

1.2 El període d’inscripció començarà el 08 de novembre a les 8 hores i finalitzarà el 14 de 
novembre a les 24 hores.

1.3 La inscripció es podrà formalitzar: 

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

b) Presencialment:   Presencialment: formalitzant la inscripció a l’OAC (c/ Arcadi Balaguer, 
29 - Edifici de la República) en horari de dimarts  a dijous de 8:30 a 14:30 i de 16 a 
19.30h, dilluns i divendres, de 8:30 a 14:30 h.

https://seu.castelldefels.org/validar
http://www.castelldefels.org/
http://www.castelldefelscultura.org


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).

b) 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) A partir de 25 anys (complerts durant el 2021):

SES MAJESTATS ELS REIS MAGICS DE L’ORIENT.
Persones que representaran Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar durant el dia de la 
Cavalcada, 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 dels serveis de 
normalització lingüística de Castelldefels, valorarà una sèrie de aptituds dels aspirants, decidint 
les 3 persones més aptes. És 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 online 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 Les persones inscrites en aquesta categoria, hauran de passar un càsting on el jurat, format per 
representants del món de l’espectacle i dels serveis de normalització lingüística de Castelldefels, 
valorarà una sèrie de aptituds dels aspirants, decidint les 3 persones més aptes. Es necessiten 2 
persones de pell blanca i 1 de pell negra.

2.3 Els resultats de la llista definitiva d’admesos es faran públics en el web municipal i el de 
Castelldefels cultura, a partir del dia després de la data fixada pel càsting, que serà durant el mes 
de novembre de 2021.

3. 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.

4. 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 dels 
participants en tots els cartells, vídeos, web municipal i altres documents relacionats amb qualsevol 
campanya o informació relacionada amb la Cavalcada de Reis 2022, i cedeix gratuïtament a 
l’Ajuntament de Castelldefels, amb aquesta finalitat, tots els drets d’imatge contemplats a la 
legislació vigent.

Regidoria de Cultura i Festes



Ajuntament de Castelldefels“

Segon.- Publicar aquestes bases a l’e-Tauler i a la pàgina web municipal.

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l’article 3.2.e) del RD 
128/2018.
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