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MODEL NORMALITZAT DE  SOL·LICITUD  PER FIRA NADAL I REIS 2021-2022  (25/09/2021) 

  

  
SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DD’’AAUUTTOORRIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  VVEENNDDAA  AA  FFIIRRAA  DDEE  NNAADDAALL  II  DDEELLSS  RREEIISS  

22002211//22002222  ((DDeeccrreett  ddee  bbaattlliiaa  nnúúmm..  1188885599,,  ddee  0066//1100//22002211))  ((vveeggeeuu  ffuullll  iinnffoorrmmaattiiuu))  
 

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT (en el cas d’entitats sense ànim de lucre s’haurà d’acreditar tal condició)   

LLINATGES I NOM 
O RAÓ SOCIAL: 

DNI/NIF/NIE: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.               
o KM: 

BLOC: ESC: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

REPRESENTAT/ADA PER (només s’ha d’emplenar si s’escau) 

LLINATGES I NOM: 
 

DNI/NIF/NIE: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.               
o KM: 

BLOC: ESC: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

Com a  
L’Ajuntament de Palma es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la 
representació en el moment procedimental que consideri oportú. 

 

DADES PER A COMUNICACIONS 

LLINATGES I NOM 
O RAÓ SOCIAL: 

DNI/NIF/NIE: 

ADREÇA (C., PL., AV...): NÚM.               
o KM: 

BLOC: ESC: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

SOL·LICIT un lloc de venda a l’edició 2021/2022 de la Fira de Nadal i dels Reis, per a:  

 Productes alimentaris a la Rambla i Via Roma.   Productes no alimentaris a la Rambla i Via Roma. 

 Productes alimentaris a la pl. d’Espanya i la pl. Porta Pintada  Productes no alimentaris a la pl. d’Espanya i la pl. Porta Pintada 

 Productes alimentaris a la pl. Major (*)  Productes no alimentaris a la pl. Major. 

 Productes alimentaria en pl. del Mercat (*)  Productes no alimentaria en pl. del Mercat 

 
(*)  La línea de venda de productes alimentaris a la pl. Major i pl. del Mercat té un caràcter subsidiari. Està condicionada 
expressament a un informe favorable de la Inspecció de Consum, ateses les limitacions d’ocupació en aquesta ubicació.   
    

Els productes/articles que sol·licit comercialitzar són  (vegeu nota informativa ):   
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
NOTA INFORMATIVA: S’ha de descriure el producte ofert, amb subjecció a les categories autoritzades a cada ubicació 
(vegeu el full informatiu) i s’han de presentar fotografies dels productes per a la seva valoració. (Vegeu el barem preferencial al 
full informatiu). La no presentació de fotografies implica l’exclusió de la sol·licitud. 
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MODEL NORMALITZAT DE  SOL·LICITUD  PER FIRA NADAL I REIS 2021-2022  (25/09/2021) 

 

Amb caràcter general, l’Ajuntament facilitarà una caseta per als llocs de venda, al servei d’una imatge homogènia.   

 

Només en el cas de productes alimentaris es podran exposar circumstàncies que justifiquin la instal·lació de remolcs, vehicles o 
instal·lacions anàlogues pròpies, distintes a les casetes municipals, degudament homologades per a l’activitat a desenvolupar i 
que resultin necessàries per la naturalesa mateixa del  producte o per les característiques especials de la seva elaboració. 
S’EXPOSEN, si escau, les següents circumstàncies sobre la qüestió:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Heu estat titular d’un lloc de venda en edicions anteriors de la Fira de Nadal i dels Reis?:   

SI   /  NO          Indicau anys de participació, si s’escau:___________________________________________________________ 

  

 

MÈRITS AL·LEGATS I DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA en relació amb el barem preferencial descrit al full 
informatiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
 

 
 
 

Palma,……d…………………….... de ................ 
(firma del/de la sol·licitant) 
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