
 
 
 
 
 
BASES PER LA CESSIÓ DE FIGURES MUNICIPALS PER A LES CAVALCADES DE 

REIS MAGS A BARRIS 
 

L’Ajuntament de Palma, amb l’objectiu de prestar les figures i material disponible d’anteriors 
edicions de la Cavalcada dels Reis Mags a Palma a les entitats veïnals que organitzen 
Cavalcades dels Reis Mags a barris de Ciutat, ha elaborat aquestes bases per tal de donar a 
conèixer les condicions per a la cessió de figures.  

 

DESTINATARIS: Associacions de veïns, inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes, que organitzin Cavalcades de Reis en l’àmbit de la seva barriada dins el municipi de 
Palma i que presentin la seva sol·licitud per escrit dins el termini establer en aquestes bases.  
 
Les entitats que vulguin demanar les figures hauran de complir les següents condicions:  
 
CONDICIONS PER A LA CESSIÓ DE FIGURES 

 
1. Visita prèvia del material disponible. Amb la finalitat que les entitats puguin saber 

quin és el material disponible, les associacions de veïns interessades podran visitar les 
figures disponibles, en el següent horari:  

 
Dimecres 27 de novembre de 9 a 10h. 

Les entitats interessades poden confirmar la vista abans del dimarts 26 de novembre. En 
cas de no poder assistir-hi en aquesta data es podrà sol·licitar una altra cita per realitzar la 
visita. La cita prèvia es pot sol·licitar per correu electrònic 
participaciociutadana@palma.es o telefònicament de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h 
al telèfon 971 225902.  

 

2. Sol·licitud de material: un cop visitat el material disponible, les entitats poden 
sol·licitar la cessió de material fins el 9 de desembre. Les entitats sol· licitaran, per escrit, 
emplenant el formulari de cessió corresponent, les figures en les que estan interessats, 
per ordre de preferència, amb opcions de la primera a la sexta.  

Les sol·licituds es realitzaran de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h a l’Àrea de 
Participació Ciutadana, pl. de Santa Eulàlia, 9, entre el 3r i el 4t pis. 07001 Palma o per 
correu electrònic participaciociutadana@palma.es.  

 

3. Cessió de material. L’Ajuntament de Palma, cedirà, en la mesura de les seves 
possibilitats, dues figures per entitat. El número de  figures cessades quedarà 
condicionat a la demanda realitzada pel conjunt d’entitats. En cas que més d’una entitat 
hagi sol·licitat la mateixa figura per a la seva Cavalcada, es realitzarà un sorteig per a 
determinar quina de les entitats sol·licitants podrà disposar de la figura.  

 
4. Condicions. La cessió d’aquestes figures és gratuïta i l’entitat haurà de comptar amb els 

mitjans per a transportar-les o assumir totes les despeses derivades de la seva recollida i 
retorn. 

 
La recollida de les figures es realitzarà, amb cita prèvia, el dilluns 16 de desembre, entre 
les 9 i 11 hores, aproximadament.  

 



 
 
 
 

Les figures es retornaran, amb cita prèvia, el dilluns 13 de gener entre les 9 i les 11 
hores.  
 
En cas de no poder assistir-hi en aquesta data es podrà sol·licitar una altra cita per a recollir 
o retornar les figures.  

 
5. La visita, recollida i retorn de figures es realitzarà al c. Rodríguez Méndez, 14.  
 
6. Per poder pintar, retocar o modificar qualsevol de les figures s’haurà de consultar i 

contar amb el consentiment de l’Ajuntament de Palma.   

 

L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 

No es responsabilitzarà ni abonarà cap indemnització davant possibles danys a persones i/o béns 
durant l’ús de les figures ni del seu muntatge i desmuntatge sobre les carrosses. 

 

L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de:  

1. No acceptar totes les sol·licituds o bé condicionar-la a les necessitats artístiques i 
tècniques que es puguin produir. 

2. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds si es considera adequat. 

3. Modificar els dies de visita, recollida i devolució del material.  

4. Ampliar el número de figures cedides a una o vàries entitats si cap d’altre les hagués 
sol·licitat.   

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Després de la visita al material, i abans del 9 de desembre, les entitats han de presentar:  
 

� Sol·licitud de cessió de figures per la Cavalcada dels Reis Mags a Palma 2020. 
 
RESOLUCIÓ 
 
Un cop valorades les propostes presentades, l’Ajuntament de Palma comunicarà les figures que 
es cediran a cada una de les entitats sol· licitants.  
 
ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
El fet de sol·licitar el material, implica l’acceptació de les presents bases.  
L’Ajuntament de Palma té la facultat de suplir-ne qualsevol llacuna que s’hi detecti.  
 
PENALITZACIONS 
 
El no retorn o retorn en mal estat de les figures cedides implicarà l’exclusió de l’entitat a la 
convocatòria de cessió de figures per la Cavalcada dels Reis de 2021; així com la reclamació de 
les despeses que es puguin ocasionar per la seva reparació.  


