
 

 1

 
ANNEX I. MODEL DE PROPOSICIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ 
ARTÍSTICA DE LA IMATGE, DISSENY I MAQUETACIÓ DE LA CAMPANYA 
PUBLICITÀRIA DE L’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2022 
 

Denominació social de l’empresa:  NIF: 

Nom i llinatges del representant legal o de 
l’empresari autònom:  

 

DNI: 

Adreça:  

 

CP: Població:  

Correu electrònic: 

 

Telèfon: 

 
MANIFEST: 
 
Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per a la contractació  de 
la creació artística de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l’Encesa 
dels Llums de Nadal 2022, per la qual cosa present la següent documentació adjunta a aquest 
annex I:  
 
□ Idea inicial o esbós que servirà d’inspiració per a la creació de la imatge general de la 
campanya publicitària de l’Encesa de llums de Nadal. 
□ Pressupost desglossat. 
□ Annex II. Model de declaració responsable del contractista.  
□ Annex III. Model de declaració d’absència de conflictes d’interessos (DACI). 
□ Annex IV. Declaració de confidencialitat de dades i documents. 
 
Així mateix, si som adjudicatari de la contractació, DECLAR i EM COMPROMET a què: 
 
a) Dedicaré o adscriuré a l’execució del contracte els mitjans humans, tècnics i materials 

suficients per a això. 
 

b) Les creacions que es presenten han estat realitzades pel ell o seu personal laboral propi i 
respon de la seva autoria i originalitat.  En el cas d’incloure altres creacions, 
modificacions, etc. de tercers, el contractista estarà en possessió de les corresponents 
autoritzacions, llicències o permisos dels autors implicats i estarà al corrent del pagament 
de tots els drets i royalties derivats de la utilització d’imatges, etc.  

 
Palma, a…….. de ………………………….. de 2022 

 
[Signat electrònicament] 
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