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BASES PER A LA PARTICIÓ D’ENTITATS CIUTADANES A LA CAVALCADA DELS 
REIS MAGS A PALMA 2022 

L’Ajuntament de Palma, amb la finalitat de facilitar la participació de les entitats ciutadanes a 
la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2022 estableix el següent protocol, publica les condicions 
per a participar-hi i regula l’organització i realització de l’activitat. 

La participació a la Cavalcada dels Reis Mags és gratuïta. L’entitat ciutadana haurà d’assumir 
totes les despeses derivades de la seva participació a la desfilada. 

DESTINATARIS: Entitats ciutadanes, sense afany de lucre, que presentin una proposta 
tècnica i artística que compleixi les característiques adequades per a l’activitat.  

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES: fins el divendres 10 de desembre, 
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h a l’Àrea de Participació Ciutadana, pl. de Santa Eulàlia, 9, 
entre el 3r i el 4t pis. 07001 Palma. 

DATA: la Cavalcada de Reis serà el dia 5 de gener de 2022 a les 18:00 h. 

ITINERARI PREVIST: sortida del Moll Vell, avinguda d’Antoni Maura, passeig del Born, 
plaça del Rei Joan Carles I, carrer de la Unió, la Rambla, carrer Baró de Pinopar, avinguda 
d’Alemanya, via Roma, carrer del Bisbe Campins, carrer de Rubén Dario, passeig de Mallorca, 
avinguda de Jaume III, plaça del Rei Joan Carles I.  

Les entitats que vulguin aportar carrosses, comparses o ambdues coses a la Cavalcada dels 
Reis Mags de Palma 2022 hauran de complir les següents condicions establertes per a cada cas.  

A)  CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE CARROSSES 

1. La carrossa ha d’estar relacionada amb la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, les 
juguetes o els somnis i la il·lusió dels infants o bé amb la temàtica de la Cavalcada 2022: 
les juguetes del passat. 

2. Totes les entitats que vulguin participar amb l’aportació d’una carrossa a la Cavalcada 
dels Reis, han de presentar l’Annex 1 degudament emplenat:  

- Títol de la carrossa 

- Motivació de la participació 

- Temàtica de la carrossa 

- Una proposta del disseny i decoració de la carrossa. Aquesta proposta ha d’incloure 
una maqueta, dibuix, fotografia o imatge que permeti visualitzar-la 

- Si la carrossa inclou comparsa a sobre, cal incloure número de persones, disseny i 
descripció del vestuari i atenir-se a allò establert a l’apartat B, de condicions per a la 
participació de comparses.   

- Les característiques tècniques de les plataformes i vehicles de tracció 
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3. L’Ajuntament de Palma pot acceptar, denegar o condicionar la participació i la 
introducció de modificacions a les propostes presentades d’acord amb els següents 
criteris tècnics i artístics:  

- Adequació a la temàtica de la Cavalcada dels Reis 

- Qualitat artística de la proposta presentada 

- Recursos i capacitat per a desenvolupar la proposta 

- Viabilitat tècnica de la proposta  

- Motivació per a participar a la Cavalcada dels Reis 

Només podran participar a la desfilada de la Cavalcada dels Reis Mags de Palma, les 
propostes que hagin estat acceptades; les quals es comprometen a fer-ho d’acord amb 
el disseny final i seguint les indicacions de la Direcció Artística i l’Ajuntament de 
Palma.  

4. Les carrosses poden ser vehicles rígids amb plataforma, de com a màxim 8 metres de 
longitud; o plataformes arrossegades per un vehicle tractor amb articulació, de com a 
màxim 10 metres de longitud, incloent el vehicle tractor amb articulació; l’alçada pot ser 
de, com a màxim, 5 metres des del terra; i l’amplada, com a màxim, de 2,5 metres. 

5. Els interessats han d’aportar, com a mínim, els següents els mitjans tècnics i humans 
que possibilitin la construcció, decoració i participació de la seva carrossa: 

- Els materials necessaris per a l’elaboració dels decorats i la subjecció d’aquests. Els 
materials que s’utilitzin per a la construcció han de ser resistents i segurs per a ser 
utilitzats per persones i per a suportar condicions climatològiques adverses. 

- Recursos humans: decoradors, muntadors, instal·ladors, organitzadors... 

- Plataforma, vehicles de tracció, eines, taller, magatzem... 

- Equip de so adequat per a amplificar música gravada o en viu. 

- Equip de llum per a la il·luminació dels decorats i dels personatges damunt la 
carrossa. 

- Generador necessari per al funcionament dels equips de llum i so. 

- El trasllat de les carrosses tant per a arribar al lloc de sortida de la Cavalcada com al 
lloc d’origen quan finalitzi. 

- El repertori musical, el qual haurà de comptar amb el vistiplau de la Direcció 
Artística i ha de ser gravat en el suport de què l’equip de so disposi. 

- En cap cas s’autoritza portar o llançar caramels, que, expressament, estan prohibits 
durant tota la cavalcada. 

- Tots els mitjans tècnics necessaris per a la desfilada de la carrossa (generadors, 
equips de so, llum, cablatge), etc. han d’estar protegits de la humitat i la pluja; i 
assegurar la protecció de les persones i el seu funcionament en cas de condicions 
climatològiques adverses. A més, han d’anar integrats al decorat de la carrossa. 



 

 

 3 

- Certificació tècnica emesa per un tècnic competent (veure punt 7, “Mesures de 
seguretat”). 

6. Totes les propostes de carrosses i comparses s’han d’adaptar al guió general de la 
Cavalcada i, de manera coordinada, han de seguir les instruccions de la Direcció 
Artística designada per l’Ajuntament de Palma. 

7. Mesures de seguretat: 

- Totes les carrosses han de dur personal de seguretat i acompanyament a peu per a 
garantir la seguretat dels membres de la carrossa i de tercers, mínim  4 persones 
d’acompanyament per carrossa, 2 persones per cada lateral. Les carrosses de 8 
metres o més de longitud han d’aportar 6 persones, 3 per cada lateral. 

- El personal de seguretat i acompanyament ha d’anar convenientment identificat 
(vestits de negre i amb armilla reflectora). En cap cas podran formar part de la 
comparsa. 

- Els decorats i els mitjans tècnics: generadors, equips de so i llum, màquines de fum, 
cablatge, etc. s’han d’instal·lar de manera que garanteixin la seguretat del públic i 
dels participants. 

- Les carrosses que duguin comparsa damunt la carrossa han de dur baranes o 
sistemes de protecció per a les persones que impedeixin possibles caigudes. 

- Els vehicles participants han de comptar amb els permisos de circulació, d’inspecció 
tècnica i les assegurances corresponents, d’acord amb el RD 2822/1988, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova el reglament general de vehicles. A la inscripció, han 
d’entregar a l’Ajuntament de Palma, còpia del permís de circulació, de la fitxa 
tècnica amb la corresponent inspecció tècnica del vehicle i de l’assegurança, tots 
aquests documents han d’estar en vigor.  

- Els/les xofers/es dels vehicles de motor han de comptar amb el corresponent carnet 
de conduir. No podran dur acompanyants a les cabines i hauran de seguir les 
instruccions per a conductors/es que es facilitin. Hauran de vestir de negre o amb 
l’uniforme de l’entitat que representen.  

- La construcció de carrosses s’ha de realitzar sota la supervisió d’un tècnic 
competent (enginyer/a industrial o enginyer/a tècnic/a industrial) durant tot el 
procés d’elaboració i acabat de l’activitat, per garantir la seguretat de les carrosses, 
tant per als portants com per al públic en general i per al bon desenvolupament de 
la Cavalcada de Reis. 

- Per a poder desfilar a la Cavalcada de Reis han de comptar i entregar a 
l’Ajuntament de Palma, abans del 5 de gener de 2022, un certificat emès pel dit/a 
tècnic/a, amb especificació del nom complet, el DNI, el número de col·legiat/da i el 
col·legi al qual pertany, que la carrossa (plataformes i vehicles de tracció) compleix 
les condicions per a arrossegar i suportar el pes dels elements infraestructurals 
construïts damunt, tenint en compte el repartiment de pesos; que una vegada 
muntada no implica cap perill per als seus membres ni per a les persones que es 
trobin al seu voltant, incloent-hi el públic en general; que les instal·lacions 



 

 

 4 

elèctriques que duguin a terme la il·luminació, sonorització i altres necessitats de 
subministrament elèctric de les carrosses compleixen la vigent reglamentació, i que 
cada carrossa compta amb els extintors acoblats necessaris i adequats, i amb 
personal competent per a manejar-los en cas de necessitat. 

- L’Ajuntament de Palma (Àrea de Seguretat Ciutadana) facilitarà, abans de la 
sortida, un extintor a cada carrossa. El/la responsable de la carrossa s’ha de 
responsabilitzar de la seva custòdia, ús en cas de ser necessari, i devolució una 
vegada finalitzada la Cavalcada. 

8. No s’acceptarà la participació de propostes amb continguts de caràcter partidista, que 
promocionin el consum de begudes alcohòliques, tabac o drogues o que tingui 
contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics i socials.  

B)  CONDICIONS PER A LA INCLUSIÓ DE COMPARSES, A PEU O DAMUNT 
CARROSSA 

1. La comparsa ha d’estar relacionada amb la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, les 
juguetes o els somnis i la il·lusió dels infants o bé amb la temàtica de la Cavalcada 2022: 
les juguetes del passat. 

2. Totes les entitats que vulguin participar com a comparsa han d’aportar una proposta 
del disseny de la comparsa (temàtica, vestuari, atrezzo, maquillatge...). S’ha d’aportar 
material visual (dibuix, maqueta, fotografia, imatge, etc.) que l’entitat consideri 
necessari per tal que es pugui visualitzar la proposta de participació, així com la 
música, l’animació i/o la coreografia de la comparsa durant la desfilada.  

3. L’Ajuntament de Palma pot acceptar, denegar o condicionar la participació i la 
introducció de modificacions de les propostes presentades d’acord amb els següents 
criteris tècnics i artístics:  

- Adequació a la temàtica de la Cavalcada dels Reis. 

- Qualitat artística de la proposta presentada. 

- Recursos i capacitat per a desenvolupar la proposta. 

- Viabilitat tècnica de la proposta. 

- Motivació per a participar a la Cavalcada dels Reis. 

Només poden participar a la desfilada de la Cavalcada dels Mags Reis de Palma les 
propostes que hagin estat acceptades.   

4. Les comparses a peu han de tenir un nombre mínim aproximat de 20 persones. Cap 
dels seus membres pot desfilar sense el corresponent vestuari. 

5. No poden acompanyar la comparsa durant l’itinerari les persones alienes a la mateixa, 
que no hi desfilin ni vesteixin el corresponent vestuari. 
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6. Les comparses han de complir les instruccions de participació que faciliti l’Ajuntament 
de Palma per a la Cavalcada 2022 i observar, a tota hora, les indicacions de la direcció 
artística, o personal municipal d’organització, per a garantir la coherència i la qualitat 
artística de la Cavalcada. 

7. Aportar la informació i la documentació que a tota hora pugui sol·licitar tant 
l’Ajuntament de Palma com la direcció artística. 

8. Nomenar una persona responsable del grup i una suplent, que seran les qui estaran en 
contacte permanent amb la direcció artística i amb l’Ajuntament de Palma. Les 
persones titulars i suplents responsables del grup han d’assistir a totes les reunions que 
es convoquin sobre això i seran responsables de comunicar i informar al grup dels 
acords que s’hagin pres per garantir el bon funcionament de la Cavalcada de Reis. El/la 
responsable del grup ho serà també dels menors participants.  

9. L’assistència a la reunió de responsables és obligatòria per a poder participar a la 
Cavalcada. La no participació del responsable implica la impossibilitat de participar a 
la desfilada.  

10. Tots els grups han de participar als assaigs que es determinin i observar les directrius 
que en el seu moment es donin. 

11. Totes les entitats han de ser presents a l’hora de la convocatòria el dia de la Cavalcada 
dels Reis, per a ultimar tots els preparatius. 

12. Han d’elaborar o reutilitzar vestuari, així com atrezzo i elements decoratius (estand, 
banderins, etc.) segons el disseny i/o indicacions del director artístic. 

13. Els menors d’edat participants han de tenir 8 anys complits el 4 de gener de 2022. La 
persona responsable del grup ha d’entregar a l’Ajuntament de Palma l’autorització 
firmada dels pares/mares o tutors/es legals en què autoritzen els seus fills/es a 
participar tant als assaigs com a la Cavalcada, així com el permís per a ser 
fotografiats/des o filmats/des en el transcurs de l’esdeveniment i la seva possible 
reproducció en qualsevol mitjà audiovisual, i entregar-lo a l’Ajuntament de Palma. 

14. A la Cavalcada dels Reis no es permet dispensar ni tirar caramels. Per tant, 
l’incompliment d’aquesta restricció serà causa d’exclusió de la Cavalcada.  

15. En cas de suspensió de la Cavalcada de Reis per motius justificats (força major o 
adversitats climatològiques, etc.) es comprometen a participar a la Cavalcada, si 
s’escau, l’endemà. 

16. Totes les propostes han de desenvolupar-se d’acord l’acceptació definitiva i de manera 
coordinada seguint les instruccions de la Direcció Artística i de l’Ajuntament de Palma 
per a la seva participació a la Cavalcada dels Reis Mags de Palma.  
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17. No s’acceptarà la participació de propostes amb continguts de caràcter partidista, que 
promocionin el consum de begudes alcohòliques, tabac o drogues o que tinguin 
contingut violent, sexista, xenòfob o contra els valors democràtics.  

C) L’AJUNTAMENT DE PALMA 

1. Es reserva el dret de no acceptar qualsevol proposta o bé condicionar-la a la introducció 
de modificacions artístiques i tècniques. 

2. Condicionarà la participació de carrosses i comparses a l’informe de la direcció artística 
i a la certificació tècnica dels muntatges. L’informe desfavorable d’un o ambdós 
implicarà la no participació a la desfilada de la Cavalcada dels Reis Mags a Palma. 

3. Establirà l’ordre de col·locació de la desfilada. 

4. No acceptarà la participació de menors (sempre majors de 8 anys) si no s’ha entregat 
degudament la corresponent autorització dels pares/mares tutors/es per a participar a la 
Cavalcada. 

5. Es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de propostes si es considera 
adequat. 

6. No es responsabilitzarà ni abonarà cap indemnització davant possibles danys a 
persones i/o béns durant la construcció, el muntatge i el desmuntatge de les carrosses. 

D) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

En el cas de carrosses:  

• Sol·licitud de participació a la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2022 

• Annex 1. Proposta de Carrossa 

• Annex 3. Compromís de presentació de documentació en cas d’acceptació de propostes 
de carrosses 

En el cas de comparses:  

• Sol·licitud de participació a la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2022 

• Annex 2. Proposta de Comparsa  

• Annex 4. Compromís de presentació de documentació en cas d’acceptació de propostes 
de comparses 

E) RESOLUCIÓ 

Un cop valorades les propostes presentades, l’Ajuntament de Palma notificarà la resolució 
d’acceptació o denegació de la proposta als interessats/des. En el cas de les propostes 
acceptades, les entitats que les hagin presentades, han d’aportar, en el termini màxim de 10 
dies, la següent documentació:  
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En el cas de participació de carrosses:  

• Còpia dels permisos de circulació, fitxa d’inspecció tècnica i assegurança dels vehicles 
participants, tots ells en vigor. 

• Còpia del permís de conducció dels xofers/es oportuns en cada cas. 

• Certificació tècnica emesa per tècnic competent, d’acord amb el contingut relacionat a 
l’annex 3.  

En el cas de participació de comparses:  

• Llista de persones que participaran a la comparsa i dades de contacte de la persona 
responsable de  grup i persona substituta (annex 5) 

• Autorització per a la participació de menors a la Cavalcada de Reis 2022 (annex 6) 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2022 
 
Denominació social de l’entitat: CIF 

Nom i llinatges del/ de la representant legal: DNI: 

Adreça: CP: Població: 

Telèfon 1:  Telèfon 2: Correu electrònic: 

 
Amb coneixement de la convocatòria per a participar a la Cavalcada dels Reis Mags 2022. 

Present les següents propostes de participació: 

⃞ Carrossa     ⃞ Comparsa 

Manifest que conec i accept les prescripcions sobre això i present la següent documentació: 
 

En el cas de carrosses:  
 

• Annex 1. Proposta de carrossa 

• Annex 3. Compromís de presentació de documentació en cas d’acceptació de propostes de 
carrosses 

 
En el cas de comparses:  

 

• Annex 2. Proposta de Comparsa  

• Annex 4. Compromís de presentació de documentació en cas d’acceptació de propostes de 
comparses 

 
Sol·licito participar a la Cavalcada del Reis Mags a Palma 2022 
 

Palma, .....d ........................de 2021 

Sgt 
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ANNEX 1. PROPOSTA DE CARROSSA 
 

Títol de la carrossa proposada:  

Per què voleu participar a la Cavalcada amb una carrossa?  

 
 
 
Temàtica:  
 
 
 
Proposta de disseny i decoració de la carrossa (incloure imatge):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carrossa inclou la participació de ................... persones (número) 
Cal presentar també Annex 2 i Annex 3 

 
 
Característiques tècniques de les carrosses 
 
Descripció de la plataforma i sistemes d’arrossegament (format i mides):  
 
 
 
 
 
S’ha d’adjuntar disseny, maqueta, dibuix o fotografia que permeti visualitzar la proposta de 
carrossa. En cas que la carrossa vagi acompanyada d’una comparsa, a peu o damunt la carrossa, 
cal presentar també l’annex 2.  
 

Palma, .....d ........................de 2021 

Sgt 
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ANNEX 2. PROPOSTA DE COMPARSA 
 
Títol de la comparsa proposada:  
 
 
Per què voleu participar a la Cavalcada amb una comparsa?  
 
 
La comparsa anirà (marcau una opció):  

 A peu 
  
 Damunt carrossa (només en el cas que es presenti també una carrossa) 
 
Temàtica:  
 
 
Descripció i disseny:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de persones:  
 
Descripció de vestuari:  
 
 
En quin suport? (descriviu format, mides, ubicació a la carrossa) 
 
 
 
 
 
S’ha d’adjuntar disseny, maqueta, dibuix o fotografia que permeti visualitzar la proposta de 
comparsa. 
 

Palma, .....d ........................de 2021 

Sgt 
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ANNEX 3. COMPROMÍS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN CAS 
D’ACCEPTACIÓ DE PROPOSTES DE CARROSSES 

 
Nom i llinatges:................................................................................................., amb DNI .........................  
com a representant de l’entitat ................................................................, es compromet a presentar, si 
s’accepta la proposta de participació de la carrossa ..............................................................................., 
a la Cavalcada dels Reis 2022 la següent documentació:  
 

• Còpia dels permisos de circulació, fitxa d’inspecció tècnica i de l’assegurança del vehicle 
participant, tots ells en vigor. 

• Còpia del permís de conducció dels/ de les xofers/es oportuns en cada cas. 

• Certificació tècnica emesa per tècnic/a competent que certifiqui que:  

- Els vehicles participants compleixen el RD 2822/1988 

- L’execució de l’objecte d’aquesta contracta ha estat supervisat pel tècnic/a signant. 

- La carrossa, plataforma o vehicle de tracció compleix les condicions per a arrossegar i 
suportar el pes dels elements infraestructurals construïts a damunt i dels elements 
humans que formen part de cada carrossa, tenint en compte el repartiment de pesos. 

- La carrossa una vegada muntada i finalitzada no implica cap perill per als seus 
membres ni per a les persones quals es trobin al seu voltant, incloent-hi el públic en 
general. 

- S’han tingut en compte el compliment de totes les normatives que siguin d’aplicació, 
incloent la normativa de seguretat vigent, així com l’ajustament a aquestes bases. 

- Les instal·lacions elèctriques utilitzades per a la il·luminació, la sonorització i altres 
necessitats de subministrament elèctric de la carrossa, han estat inspeccionades i 
compleixen la vigent reglamentació. 

 

Palma, .....d ........................de 2021 

Sgt 
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ANNEX 4. COMPROMÍS DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN CAS 
D’ACCEPTACIÓ DE PROPOSTES DE COMPARSES 

 
Nom i llinatges:................................................................................................., amb DNI .........................  
com a representant de l’entitat ................................................................, es compromet a presentar, si 
s’accepta la proposta de participació de la comparsa ............................................................................., 
a la Cavalcada dels Reis 2022 la següent documentació:  
 
 

• Llista de persones que participaran a la comparsa i dades de contacte de les persones 
(titular i suplent) responsables de grup (annex 5) 

• Autorització per a la participació de menors a la Cavalcada de Reis 2022 (annex 6) 

 

Palma...... de ..............................de 2021 

Sgt. 
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ANNEX 5. LLISTA DE PERSONES QUE PARTICIPARAN A LA COMPARSA 
(Documentació a presentar un cop acceptada la proposta) 

 
Títol de la Comparsa ....................................................................................................................... 
Acompanya una carrossa?           SÍ          NO   Quina? .......................................................................... 
 
Dades de contacte de la persona responsable de grup: 
 
Nom ....................................................................................................... DNI ................................. 
Tel. ............................. Adreça electrònica ....................................................................................... 
 
Dades de contacte de la persona suplent responsable de grup: 
 
Nom ....................................................................................................... DNI ................................. 
Tel. ............................. Adreça electrònica ....................................................................................... 
 
    
 
Nom i DNI de les persones que participaran a la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2022 
 

1. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

2. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

3. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

4. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

5. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

6. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

7. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

8. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

9. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

10. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

11. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 
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12. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

13. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

14. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

15. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

16. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

17. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

18. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

19. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

20. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

21. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

22. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

23. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

24. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

25. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

26. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

27. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

28. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

29. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 

30. Nom .................................................................................................... DNI ......................... Edat......... 
 
TOTAL PARTICIPANTS: ................ 
 
Palma, ...... de ........................... de 2021 
Sgt 
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ANNEX 6. AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ DE MENORS D’EDAT A LA 
CAVALCADA DELS REIS MAGS A PALMA 2022 

(Documentació a presentar un cop acceptada la proposta) 

 

Nom i llinatges: ........................................................................................, amb DNI núm. ........................, 

pare/mare/tutor/ra de .......................................................... ......................................... de ............... anys, 

amb data naixement ..........................., l’autoritz a participar a les proves, els assaigs i la Cavalcada 

dels Reis 2022 formant part de la carrossa/comparsa ............................................................................... 

Així mateix, a ser fotografiat/ada o filmat/ada i que es publiquin les dites imatges on sigui 

clarament identificable (segons el dret a la pròpia imatge reconegut a l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge). 

Així mateix, don el seu consentiment per a publicar fotografies o filmacions on apareguin els 

meus fills o les meves filles i on siguin clarament identificables). 

Telèfons de contacte del pare/mare o tutor/ra: ............................................................................... 

Palma........ de ..............................de 2021 

Sgt. 

 

 

 
 


