BASES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ EN LA FESTA DELS TRES TOMBS
21a TROBADA DE CAVALLS, CARRUATGES I GENETS EL PERELLÓ 2022.
L’objecte de les presents Bases es regular la participació en l’acte de la Festa Major de Sant
Antoni 2022 “ Tres Tombs, 21a trobada de cavalls, carruatges i genets”
La tradició de la festa dels Tres Tombs ha estat considerada la diada important de pagesos,
traginers i home de tralla per homenatjar el treball de camp. Aquesta festivitat ha estat
sempre molt arrelada al nostre poble durant anys.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 33F6F38F165B472BBFA20675CA911A13 i data d'emissió 16/11/2021 a les 18:47:46

Per això, l’Ajuntament concedeix un premi a tots els participants inscrits per tal de fomentar
la participació en una festa que forma part de la cultura i tradició del Perelló.

I.- Participants: La Festa dels Tres Tombs 21a. Trobada de cavalls, carruatges i genets del
Perelló tindrà lloc el dilluns 17 de gener de 2022, a les 11.00h amb motiu de les festes majors
de Sant Antoni.
La participació està oberta a qualsevol persona, agrupació o entitat que hi vulgui participar,
ja sigui del poble del Perelló o d’un altre municipi.
Tots els participants han d’acceptar els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre General de Subvencions. Per poder participar hauran de presentar declaració
responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i
que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament del Perelló.
A aquests efectes tots els participants haurà d’emplenar una declaració responsable
d’acceptació de les presents Bases i que compleix els requisits per a ser beneficiari del
premis de participació en el certamen.
II.- Convocatòria: Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament del Perelló, fins el dia 7 de gener de 2022.
III.- Presentació sol·licituds. Lloc i termini
Les inscripcions es realitzaran a l’Oficina de Turisme per telèfon al 977491021 o bé per correu
electrònic: turisme@elperello.cat.
El fet d’inscriure’s i de participar, significa l’acceptació d’aquestes bases, entenent que si no
compleixen els mínims requisits exigits a les bases, pot ser que la Regidoria de Festes i Fires
els hi denegui el premi de participació.
IV.- Requisits i obligacions dels participants







Han d’haver estat inscrits prèviament.
Els animals han d’estar censats en un nucli zoològic.
Els animals han de tenir el passaport en regla.
Per fer el trasllat dels animals els vehicles han d’estar homologats.
S’han de complir amb els requisits de benestar, vestimenta i comportament.
Han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil.
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Abans d’iniciar els Tres Tombs el veterinari passarà a fer la revisió de l’animal.
El lloc de concentració dels carruatges i cavalls és a la Plaça de les Corts Catalanes
(davant del pavelló municipal).
Participar en la desfilada. El recorregut s’iniciarà a la Plaça de les Corts Catalans i
passarà pels carrers següents: Av. Sant Jordi, C. Trajacàpita, C. Lluís Companys, Pl.
Jaume II, C. Francesc Macià, C. Major, C. Del Bou, C. Santa Magdalena, Av. Dels
Xiprers, C. De la Via Augusta, C. De les Oliveres. Tots els participants hi donaran Tres
Tombs complets. Els organitzadors podran modificar aquest recorregut si ho creuen
convenient per millorar la celebració de la desfilada.
Els participants renuncien a prevaler-se del dret d’imatge i autoritzen l’ajuntament a
utilitzar i publicar lliurement les fotografies o els enregistraments fets o gravats en
el marc de l’event, en qualsevol mitjà de comunicació i/o suport publicitari i de
promoció. La cessió del drets d’imatge és per un termini de temps i àmbit geogràfic
il·limitats. L’autorització i la cessió de drets d’imatge tenen caràcter gratuït.

V.- Obsequis i premis.
A tots els participants inscrits se’ls oferirà un esmorzar que es servirà a les 9.00h als porxos
del pavelló municipal.
Premis/ Obsequis de participació:
El carruatge enganxat rebrà un premi de participació de 60 €.
El cavall muntat rebrà un premi de participació de 30 €.
Altres animals que no siguin muntats com ponis i rucs també rebran un premi de
participació de 30 €.

VI.- Pagament
El pagament s’efectuarà al finalitzar la desfilada, un cop identificada la persona inscrita amb
les dades de la inscripció que consten a l’Ajuntament, i prèviament comprovats tots els
elements per a determinar l’import exacte del premi segons la base V.
Els beneficiaris hauran de signar el document conforme se’ls ha fet el lliurament del premi
en metàl·lic de la participació i la declaració responsable conforme poden ser beneficiaris de
subvencions d’acord amb la LGS.

VII.- D’altres
Qualsevol aspecte que pugui plantejar-se no contemplat en les bases precedents, serà
decidit i de responsabilitat exclusiva de la Regidoria de Festes i Fires.

El Perelló, octubre de 2021
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