
 

 
SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES AL CARRER 

 

 DADES PER A NOTIFICACIONS  
LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL:  

  DNI/NIF:  

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

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA:  

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA:  

TEL.:  FAX:  ADREÇA ELECTRÒNICA:  

ACTIVITAT A REALITZAR 

       PINTORS I CARICATURISTES                                                                                          MÚSICS I CANTANTS                                        
         BALLARINS, TITELLAIRES, PALLASSOS, ACRÒBATES I MALABARISTES          ESCULTURES HUMANES 

  PERÍODE PER AL QUAL SE SOL·LICITA AUTORITZACIÓ 

          ANUAL         TEMPORA D’ESTIU   

PARTICIPA EN UN GRUP MUSICAL AL CARRER 
 

 
                  SI            NO                           NÚMERO D’INTEGRANTS  (MÀXIM 5)                                                                           NOM DEL GRUP 

    SOL·LICITA 
 

Inscripció al cens d’artistes amb activitat al carrer i llicència municipal 

DOCUMENTS APORTATS: 

DNI/NIE      
CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT *                                                                       
2 FOTOGRÀFIES FORMAT CARNET             
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT          
CURRÍCULUM      
DOSSIER DE LA PROPOSTA ARTÍSTICA 

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol· licitant declara la veracitat 
de les dades consignades i autoritza que es  verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics 
necessaris i disponibles per a les administracions públiques       SÍ     NO  

 
Palma, .......... d...................................... de ................  

     (firma)  
 
 

 
* D’acord amb la Instrucció, s’ha d’acreditar la població d’empadronament. 
- En cas d’estar empadronat/ada en un municipi diferent de Palma, cal presentar-ne el certificat. 
- En cas d’estar empadronat/ada a Palma, no cal presentar-ne el certificat, ja que l’Ajuntament comprovarà d’ofici la                         

situació d’alta al Padró municipal. 
 

SOL·LICITANT  
LLINATGES I NOM  
  

DNI/NIF/NIE:  

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

BLOC:  ESC.:  PIS:  PORTA:  

CP:  MUNICIPI:  PROVÍNCIA:  

TEL.:  FAX:  ADREÇA ELECTRÒNICA:  

   

  

 

 
  

 



DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ARTISTA 
AMB ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA 

 
 
Jo, (nom i llinatges)___________________________________________, major d’edat, 
amb DNI/NIE____________i adreça a ______________________________________,   
codi postal _______, municipi______________, província_______________________,  
amb el telèfon _____________________ i el correu electrònic____________________;   
per a notificacions. 
 
 
DECLAR QUE: 
 
 

1. Les dades d’aquesta sol·licitud són certes. 

2. Compliré tots els requisits establerts per aquest decret i la resta de normativa 

vigent. 

3. Em compromet a complir amb totes les recomanacions de les mesures estipulades 

per l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior. 

4. Tot el material és fet meu i no és fruit de cap compra, falsificació, impressió de 

treballs de tercers, com així demostra la documentació annexa, en què present el 

procés de creació i es demostra la meva obra personal. 

5. El meu repertori és ampli i variat, tal com demostra la llista de cançons que aquí 

descric, i em compromet a realitzar-ne un ús diversificat i entretingut, que no 

entri en la repetició acústica, així com la qualitat de les meves actuacions, 

d’acord amb la documentació presentada. 

 
 
 
Palma, ______ d_____________ de _____________ 
 

 
 
 
 
 
 

Signat: 
 


