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INSCRIPCIÓ DE COMPARSES, PARELLES O PERSONES QUE 
VULGUIN PARTICIPAR AL CARNAVAL 2023 

 
AQUESTA FITXA S’HA DE LLIURAR PER CORREU ELECTRÒNIC A L’ADREÇA 
carnaval@cerdanyola.cat O PORTAR PRESENCIALMENT A L’ATENEU (de dilluns a 
divendres, de les 8:30 a les 22:00 h). DATA LÍMIT: DIMARTS 14 DE FEBRER 
 

DADES DE LA PERSONA O DE  QUI REPRESENTI A LA COMPARSA O PARELLA/TRIO  
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

 

DADES DE LA DISFRESSA  
Modalitat:   
  Comparsa         Parella o trio         Individual        

Nom artístic de la comparsa, parella/trio o persona 

Descripció de la disfressa 

Forma part d’una entitat?  

          Sí    No 
En cas afirmatiu, quina? 

Nombre de persones que la formen: La disfressa és voluminosa?   Sí    No 

Porta vehicle?   Sí    No Mides i característiques del vehicle: 

Porta música?   Sí    No Músics en directe?   Sí    No En cas afirmatiu, nombre de músics: 

Equip de música?   Sí    No Potència: Orientació del so:   Davant    Darrera 

Porta generador?   Sí    No Característiques del generador: 
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INSTRUCCIONS PER A LES COMPARSES, PARELLES/TRIOS O PERSONES 
INDIVIDUALS QUE PARTICIPIN A LA RUA DEL CARNAVAL 2023 
1) Lloc, data i hora de concentració: dissabte 18 de febrer de 2023, a les 16 h, a l’av. d’Espanya cantonada amb av. de 
Roma (davant l’escola Saltells). 
 
2) Les persones inscrites hauran d’arribar al lloc i hora de concentració esmentades, identificar-se a les persones de 
l’organització i recollir el seu número d’identificació. Aquest número d’identificació s’haurà de portar en lloc visible durant tot 
el recorregut de la Rua, seguint les indicacions que es doni, per a poder ser fàcilment identificades per les persones 
membres del jurat. 

 
3) S’estableixen les següents categories de reconeixement: 

 
a. La millor comparsa 
b. La comparsa més original, que pot atendre tant al seu disseny com al seu contingut 
c. La comparsa més critica i/o reivindicativa 
d. La millor parella o trio 
e. La millor disfressa individual 

 
4) El Rei Carnestoltes estarà recolzat per un jurat que atorgarà els reconeixements esmentats a les comparses, parella/trio 
o persones individuals, sense perjudici que pugui fer altres reconeixements o mencions especials. El Rei Carnestoltes podrà 
oferir algunes sorpreses a les comparses, parella/trio o persones individuals reconegudes. 
 
5) Les persones inscrites hauran de participar a la Rua durant tot el seu recorregut. Aquest s’iniciarà a les 17:00 h al punt 
de concentració i finalitzarà al Parc del Turonet, amb una durada aproximada de dues hores o dues hores i mitja. 

 
6) Es permet participar a la Rua a persones o comparses que no s’hagin inscrit prèviament. Aquests podran dirigir-se al 
lloc de concentració previst o incorporar-se durant el recorregut. Tanmateix, les persones o comparses no inscrites 
prèviament i dins del termini establert no podran ser reconegudes pel jurat que recolza la Rei Carnestoltes. També hauran 
de seguir aquestes instruccions i seguir les indicacions que, en el seu cas, puguin donar les persones encarregades de 
l’organització de la Rua o la Policia Local 

 
7) La Rua de Carnaval és una activitat festiva, familiar i ciutadana. No es permetran actituds o comportaments que no 
siguin els adequats a la seva naturalesa. En aquest sentit, les persones participants no podran mantenir actituds o 
comportaments incívics, discriminatoris o perillosos. L’organització o la Policia Local, si es dona alguna d’aquestes 
circumstàncies, podrà obligar a les persona o persones implicades a abandonar la Rua. 

 
8) Les persones inscrites o participants de la Rua seran responsables de: 
 

a. Seguir en tot moment les instruccions de les persones encarregades de l’organització de la Rua o de la Policia 
Local i informar-los de qualsevol incident. 

b. Vetllar perquè qualsevol roba, cortina, paper, palla o altre material inflamable no pugui entrar en contacte 
amb cap focus de calor. 

c. Informar a l’organització o a la Policia Local de qualsevol comportament impropi, actitud incívica o situació de 
perill que detectin, tant d’altres participants com del públic assistent. 

d. Les persones responsables de cada comparsa hauran d’atendre les possibles indisposicions dels seus membres 
i requerir ajut als responsables de l’organització o la Policia Local quan sigui necessari.  

e. En cas d’emergència, vetllar per mantenir la calma i seguir les indicacions d’evacuació o confinament si així és 
requerit per les persones encarregades de l’organització de la Rua o la Policia Local.  

 
9) Si alguna comparsa inclou algun vehicle amb conductor, la persona que el condueixi ha d’estar en perfectes condicions 
per fer-ho. En aquest sentit, l’organització o la Policia Local es reserven el dret a realitzar-li una prova d’alcoholèmia a l’inici 
o durant el recorregut de la Rua. L’organització o la Policia Local també es reserven el dret a requerir la documentació del 
vehicle si així ho consideren oportú per raons de seguretat.   

 
10) La persona responsable de la comparsa o parella/trio serà qui actuarà de representant davant l’organització de la Rua. 
A més a més, si es dona el cas, haurà de ser la dipositària de les autoritzacions signades pels pares o tutors de tots els 
menors de 14 anys o persones amb algun tipus de discapacitat que no vagin acompanyades. També s’encarregarà de 
destinar com a mínim 3 adults a la vigilància específica de cada grup de 10 infants no acompanyats.  
 
11) La velocitat de la Rua estarà marcada per la capçalera de la Rua. Els vehicles o equips que eventualment formin part de 
la disfressa hauran de mantenir la mateixa i respectar la distància adequada amb la resta de participants. 
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INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que signa aquesta sol·licitud dóna 

el seu consentiment lliure per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa. Aquest 

consentiment es pot retirar en qualsevol moment. 

 

L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol·licitud i utilitzar-les únicament 

per resoldre-la. Les dades es guardaran únicament durant aquest temps o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa 

aplicable. Aquest ús inclou, si és necessari, la seva transferència segura a una altra Administració, empresa o entitat, però 

sempre amb l’única finalitat de tramitar i/o resoldre aquesta sol·licitud concreta. 

 

Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, 

de supressió, de limitació del tractament i de portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a 

l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, o través de la Seu Electrònica 

allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el 

tractament de les dades aportades, és possible adreçar-se a la persona Delegada de Protecció de Dades municipal (al correu 

electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades (podeu consultar com fer-ho a la web www.apdcat.cat). 

 

 
 
 
 
 
  

(Signatura) 

Cerdanyola del Vallès,         de                          de 2023 
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