
  

  

 
BASES DE LA RUA DE CARNAVAL 2022 
 
 
1.- INSCRIPCIONS 
 
Podran participar a la Rua de Carnaval del dia 5 de març de 2022 totes aquelles 
comparses formades per un mínim de 8 persones. 
 
El període d’inscripció serà fins el dia 25 de febrer de 2022 a les 10h. Les inscripcions 
es podran fer al Centre Cívic “La Fàbrica” (Domènec Carles, 21) de dilluns a divendres 
de 9 a 14h, o enviant el full d’inscripció a l’adreça electrònica festes@cabrils.cat (a 
l’assumpte del correu s’haurà d’indicar: Inscripció al Concurs de disfresses Carnaval 
Cabrils 2022). 
 
Cada participant s’inscriurà sota un lema al·legòric, relacionat amb la disfressa que 
portin els seus membres. 
 
 
2.- RUA DE CARNAVAL I BALL 
 
La Rua de Carnaval tindrà lloc el dissabte 5 de març de 2022, a les 6 de la tarda. 
Sempre i quant la situació pandèmica per la Covid19 ho permeti. El lloc d’inici i 
finalització de la Rua es comunicarà als participants 5 dies abans de la celebració de la 
Rua, per assegurar l’espai disponible de carrers i places per al desenvolupament de 
l’acte amb seguretat. 
 
La col·locació dels participants en la Rua serà per ordre d’arribada. 
 
Els participants que no surtin a l’hora seran penats. 
 
Les comparses que ho desitgin podran portar publicitat. 
 
La Regidoria de Festes lliurarà a cada participant un número d’identificació que s’haurà 
de col·locar en un lloc visible durant el transcurs de la Rua. 
 
Per poder optar al premi, els participants hauran d’inscriure’s i hauran de completar tot 
el recorregut de la Rua. Per tal de complementar el seu espectacle, podran utilitzar 
confeti, serpentines o similars. En cap cas es permetrà llançar caramels al públic. 
 
L’entrada dels Horts de Santa Creu serà fluïda i sense exhibicions específiques. 
 
El servei de control podrà penar aquelles actuacions que entorpeixin el 
desenvolupament de la Rua.  
 
 



  

  

 
3.- PREMIS I JURAT 
 
Els premis a les comparses són els següents: 
 
1r premi:   714,00€ 
2n premi:   476,00€ 
3r premi:   238,00€ 
4t premi:  119,00€ 
5è premi:  119,00€ 
*Nota: Sobre l’import dels premis hi haurà la retenció fiscal corresponents (19%). 
 
El jurat, que es situarà en per tot el recorregut de la Rua, estarà composat per 
persones de la Comissió de Festes i d’altres d’independents, farà una valoració en 
funció de la simpatia, la coreografia, el grau de dificultat, l’originalitat, l’animació i la 
vistositat de totes i cadascuna de les disfresses dels participants. El veredicte del jurat i 
l’entrega de premis es farà públic al final de l’acte.  
 
 
4.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les dades de caràcter personal es tractaran de forma confidencial, per la finalitat per a 
la qual són recollides, i s’adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la normativa aplicable, 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 
 
 
5.- EN CAS DE MAL TEMPS 
 
En cas de pluja o fort vent, els actes del Carnaval es traslladarien al dissabte, 12 de 
març de 2022, amb els mateixos horaris. 
 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases, que 
seran publicades al més aviat possible en un mitjà de comunicació local.  
 
També seran posades a disposició dels interessats en horari d’obertura del Centre 
Cívic “La Fàbrica” (Domènec Carles, 21). 
 
 
 
Cabrils, gener de 2022 
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