
  

FESTA DE SANT ANTONI ABAT 
TRES TOMBS DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

 

 

 

NOTES:  
 L’organització es reserva el dret d’admissió, totes les persones no inscrites o que no aportin totes la documentació requerida no podran par ticipar a la passada dels Tres 

Tombs.. Els participants que tinguin comportaments incorrectes seran expulsats.  

 Si l’organització detecta alguna anomalia en el cavall, carro o vestimenta no es podrà participar a la passada. 

 Si l’organització detecta cap mena d’abús que posi en risc el benestar de  l’animal, procedirà a cursar la denúncia pertinent  davant l’autoritat corresponent. 

 D’acord amb la Llei orgànica 15/199 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades  seran incorporades en el fitxer 
automatitzat per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i podrà dirigir-se personalment o per 
correu convencional a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), per exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE – PARTICIPANT PASSADA DELS 3 TOMBS 

PARTICIPANT: 

NOM I COGNOMS:    DORSAL Nº: 
 
 
 
 
(A emplenar per l’organització) 

ADREÇA:  POBLACIÓ:  

EMAIL:  TELÈFON:  

PARTICIPARÉ AMB (CODIFICACIÓ PARTICIPANT)*: 
 

Nº COMPONENTS DEL GRUP: 

(*) 1 cavall muntat / 2 carruatge / 3 carro de pagès / 4 carro carregat 

DECLARO QUE: 

 Estic assabentat i sóc coneixedor del Reglament de Seguretat i Benestar Animal i del Protocol de 

Benestar Animal de la Federació Catalana dels Tres Tombs. 

 Tots els animals participants disposen de la seva documentació i procedeixen d’explotacions 

registrades. 

 Tots els vehicles que transporten èquids compleixen la normativa que exigeix el “Registre de 

transportistes i mitjans de transport d’animals vius” del departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural, tant en el referent als vehicles (ATES) com als seus responsables (BAT). 

 Disposo d’assegurança de responsabilitat civil. 

 Tots els animals estan en condicions òptimes per a fer l’activitat, tant pel que fa a l’estat de salut (sense refredats, 

galteres, castracions recents ni ferides) com en les condicions òptimes d’higiene (nets, polits, sense paràsits, ferrats o 

amb els cascos retallats). 

 Tots els animals disposen d’aigua i menjar d’acord amb les seves necessitats. 

 Els carros o carruatges  estan en perfecte estat de funcionament (frens, rodes, engreixats d’eixos o altres elements de 

seguretat) 

 Abans de la passada, facilitaré als responsables de l’organització i veterinari; la documentació i revisió de l’estat de salut 

dels animals, la correcta i equilibrada càrrega dels carros o carruatges i  guarniments adequats per a cada tir o muntura. 

 Durant la passada, respectaré sempre la distància que indiqui l’organització entre el conjunt de carros per mantenir la 

distància de seguretat i rectificar qualsevol entrebanc; no apropant-me massa al carruatge o carro de davant per evitar 

petits xocs i enganxades. En cas que hi hagi cap contratemps, aturaré el carro i avisaré els organitzadors de la passada i 

el conjunt del davant i del darrere. Amb calma, s’intentarà resoldre l’entrebanc. En cas que no sigui possible, m’apartaré 

per evitar aturar la marxa de la passada i es decidirà l’actuació següent d’acord amb l’organització (desenganxar, agafar 

un camí curt alternatiu cap al lloc de desenganxar, etc.). En cas d’accident, seguiré les indicacions de les autoritats, 

protecció civil o emergències mèdiques. 

 En acabar l’acte, em dirigiré al punt final del recorregut per a recollir carros o carruatges, tenir cura dels animals i sortir 

de la població per les vies indicades per les autoritats. 

 Amb la signatura d’aquest document accepto i em comprometo a complir en tot moment les normes, protocol i 

conducta, recorregut i horari marcat per l’organització de l’acte. 

Signatura i data 

Nom i cognoms:________________________________ Data: _________________ 

 
(Enllaç al Protocol de 

Benestar Animal de la 

Federació Catalana dels 

Tres Tombs) 

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 
TRES TOMBS SPM 


