
 

 

 

 

Sol·licitud de participació a la 
13a FIRA DE LA RATAFIA DE CENTELLES 

11 i 12 de juny de 2022 
 

 
Ompliu totes les dades. Si l’ompliu a mà, feu-ho amb lletra clara i majúscules. En cas de dubte, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres. 
 
SOL·LICITANT 

Nom comercial    

Nom i cognoms  
Adreça  
Població  CP  
Província  DNI  
Adreça electrònica  
Telèfon    Mòbil  

 
PRINCIPALS PRODUCTES DE VENDA 

 Ratafia  

 Amb ratafia (especifiqueu)  

 Altres relacionats amb la seva elaboració (especifiqueu)  
 
DADES DE LA PARADA 

Vaig posar parada en edicions anteriors De la Fira de la ratafia Sí  No  

En relació al producte que porto... Sóc productor/a directe   
Sóc intermediari/ària  

Metres de la parada (màxim 3 x 3) 3 metres amplada 3 metres de fondària 

Si la parada té o requereix algun element especial (és un remolc, té xemeneia, forn, fums, 
ombra, font, etc.) especifiqueu-ho: 

 

El cost de la parada és de 75 euros (inclou connexió elèctrica) que podeu abonar en el moment que us acceptin 
la sol·licitud: 
*Via transferència al compte ES74-2100-0127-6402-0000-5699 

 
 

 
 

Data de la sol·licitud: 
 

 

 Signatura:  

 
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT 
Llegiu-vos prèviament els criteris de participació de la Fira. Llavors, empleneu les caselles. 
Import de la inscripció 
Cal que llegiu les instruccions i envieu la butlleta formalitzada abans del 13 de maig de 2022 a:  
1) Personalment o per correu ordinari al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Centelles. Carrer Nou, 11, 08540 Centelles.  
2) Per correu electrònic cntl.ope@centelles.cat  amb l’assumpte: Inscripció Fira de la ratafia.  
Per a més informació:  
Ajuntament de Centelles. Servei Promoció Econòmica. Telèfon 938 811 257 / cntl.ope@centelles.cat o bé http://www.centelles.cat  
 
Les dades que us sol·licitem són necessàries per a poder-vos prestar el servei. La informació personal que ens proporcioneu s’inclourà a les nostres 
bases de dades amb la finalitat d’oferir-vos informació de fires i trobades. De conformitat amb el que disposa la LO 15/1999 de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, conserveu en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació 
de dades. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de 
comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per a exercir els drets esmentats, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament de Centelles, a l’adreça 
cntl.ope@centelles.cat , per fax al  938 812 094 o per correu al carrer Nou, 11, 08540 Centelles  
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