
 

CAU DE BRUIXES DE CENTELLES 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL 
25è MERCAT MÀGIC DE CENTELLES 
4 i 5 de febrer de 2023 

 

Data de recepció: 

Número:

 
1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

 

Nom i cognoms persona responsable 
 

DNI / NIE / PASSAPORT / CIF 

Nom entitat o raó social 

Adreça a efectes de notificacions Núm. Bloc Escala Pis Porta 

Codi postal Població Província 

Telèfon fix Telèfon mòbil FAX Correu electrònic 

2. DEMANO: 
Participar en el 25è Mercat Màgic del Cau de Bruixes organitzat per l’Ajuntament de Centelles els 
dies 4 i 5 de febrer de 2023: 

 
Mides de la parada:         m lineals x           m de fondària 

 
Venir només dissabte       Dissabte i diumenge (segons disponibilitat dels espais) 

 
i declaro conèixer i acceptar les condicions de participació (veure al darrera de la sol·licitud) 

3. Descripció dels productes de venda: 
Heu participat en edicions anteriors:        sí           no       Any: 
Indiqueu amb una X el/s article/s exposats: 

Productes naturals i/o orgànics (herbes, remeis, etc.). Especificar: ............................................... 
Oracle (Tarot, quiromància, pedres, aura, etc. Especificar: ...........................................................  

Teràpies alternatives (No dins el Mercat). Especificar: .................................................................. 
Artesania. Especificar: ............................................................ País d’origen: ............................... 
Bijuteria. Especificar: ..................................................................................................................... 
Entitats culturals o socials amb seu a Centelles. Especificar producte:.......................................... 
Altres: 

4. Documents que cal adjuntar: 
Fotocòpia DNI 
Últim rebut d’autònoms 
Assegurança de responsabilitat civil 
Acreditar la formació en higiene alimentària conforme Reial decret 202/2000, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen 

les normes relatives als manipuladors d’aliments. 
Mínim de dues fotografies del producte i de la parada. 

 

5. SIGNATURA 

Data:                                                                    D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu 
seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les 
demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions 
derivades  de  les mateixes.  Així mateix us  informem  de  la possibilitat 
d'exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  en  els 
termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 
Registre General de l'Ajuntament de Centelles (c/Nou,19. 08540 – 
Centelles). 

Signatura                                              Per trametre a: CULTURA 
                                                                    Lloc de presentació:   

 
AJUNTAMENT DE CENTELLES · c/Nou, 19 , 2n 08540  Centelles 

Tel. 93 881 03 75 ·   centellescultura@diba.cat  ·  www.centelles.cat · 
 

Data màxima de presentació de sol·licituds 30 de desembre de 2022

mailto:centellescultura@diba.cat
http://www.centelles.cat/


 
Condicions de participació al 25è Mercat Màgic 

 
SOL·LICITUD: 
- És un mercat envoltat de màgia i de bruixes on s'hi pot adquirir tot tipus de producte 

relacionat amb l'esoterisme: productes naturals, objectes artesanals, tècniques de salut 
alternatives, màgia, astrologia, amulets, etc. 

 

-    No s’accepten parades d’alimentació. 
 

-    Les parades tindran 3m. lineals x 2m. de fondària i el preu serà de 75 euros els dos dies i 
60 euros si només és participa el dissabte. Per altres mides cal consultar disponibilitat 
(Màxim 5m. lineals) i el cost serà de 10 euros per cada metre de més. Els horaris són: 
dissabte d’ 11 del matí a 1 de la nit i diumenge de 10 del matí a 1 del migdia. (no s’accepten 
carpes de 3m x 3 m) 

 
-  L’espai per parades per dos dies es limitat a la capacitat de l’espai i s’atendran per 

prioritat dels productes que es porten. 
 

-  Data màxima de presentació de sol·licituds 30 de desembre de 2022. 
-  Davant la situació de pandèmia per la Covid19, l’organització pot haver de fer canvis a la fira,  
reduir-la o anul·lar-la.  

 
ACCEPTACIÓ: 

 
- Es comunicarà via telèfon o correu electrònic si heu estat acceptats o no abans del 15 de gener 

de 2023. 
 

- Un cop acceptada la inscripció haureu d’ingressar els diners amb el nom de la persona 
sol·licitant i concepte Mercat Màgic al núm. de La Caixa ES74 2100-0127-64-0200005699. 

 
NORMATIVA I MUNTATGE: 
- Els firaires podran fer el muntatge de la seva parada el dissabte 4 de febrer de 2023 de 7 a 
10h del matí. El lloc de trobada es al Passeig (davant l’Ajuntament, carrer Nou,19) 

 

- Les parades hauran d’estar muntades en el moment de l’obertura del mercat ( dissabte a les 
11 del matí) i no es podrà desmuntar fins a les 12 de la nit del mateix dia. 

 

- Cal que els firaires i la parada vagin vestits i decorats d’acord amb la festa. (No es una festa 
de terror ni de por, sinó esotèrica). Si es porta carpa blanca o clara demanem que es tapi. 

 

- Hi haurà preses de llum, però cal portar el material necessari per connectar-s’hi. Cal poca 
llum per fer més ambient. No es poden endollar estufes ni aparells electrònics. No es pot 
posar música a la parada. 

 

- Per les parades que estan dos dies hi ha previst servei de vigilància de 12 de la nit a 8 del matí, 
tot i així l’organització no es fa responsable de la pèrdua / desaparició de cap de les pertinences 
dels expositors. 

 

- La direcció es reserva el dret de modificar l’emplaçament de qualsevol parada, atenent els 
interessos generals del mercat i de la festa. 

 

- L’organització es reserva el dret d’admissió. 
 

- En cas que el firaire no hagi ocupat l’espai reservat en el moment de l’obertura del Mercat 
l’organització  el podrà  cedir  a un tercer  sense cap  obligació  d’indemnització  o  retornar 
l’import. 

 
 
 

                                                                    Lloc de presentació:  

     

 
AJUNTAMENT DE CENTELLES · c/Nou, 19 , 2n 08540  Centelles 

Tel. 93 881 03 75 ·   centellescultura@diba.cat  ·  www.centelles.cat · 

mailto:centellescultura@diba.cat
http://www.centelles.cat/

	Nom i cognoms persona responsable: 
	DNI  NIE  PASSAPORT  CIF: 
	Nom entitat o raó social: 
	Adreça a efectes de notificacions: 
	Núm: 
	Bloc: 
	Escala: 
	Pis: 
	Porta: 
	Codi postal: 
	Població: 
	Província: 
	Telèfon fix: 
	Telèfon mòbil: 
	FAX: 
	Correu electrònic: 
	Mides de la parada: 
	m lineals x: 
	Productes naturals io orgànics herbes remeis etc Especificar: Off
	Oracle Tarot quiromància pedres aura etc Especificar: Off
	Teràpies alternatives No dins el Mercat Especificar: Off
	Artesania Especificar: Off
	Bijuteria Especificar: Off
	Entitats culturals o socials amb seu a Centelles Especificar producte: Off
	Altres: Off
	País dorigen: 
	Any: 
	Productes: 
	Oracle: 
	Teràpies alternatives: 
	Artesania: 
	Bijuteria: 
	Entitats: 
	Altres productes: 
	Data: 
	Dies: Opción3
	Anys anteriors: Opción3


