17,18 i 19 de Maig
de 12 a 15 hores i de 18 a 22 hores.
El termini d´inscripció finalitza el 18 d'Abril de 2019
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Identificació de la persona sol·licitant (titular/apoderat)/Identificación de la persona solicitante (titular/apoderado) :
Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *
Document Identificatiu / Documento Identificativo

Titular de l'activitat * / Titular de la actividad *

DNI
Tipus Via / Tipo via

Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Escala/ Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal */Codigo Postal

Població * / Población

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / correo electrónico

Establiment/ Establecimiento :
Nom comercial * / Nombre comercial*

Tipus Via / Tipo via

Domicili / Domicilio

Num*

Web

Activitat econòmica / Actividad económica

Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / correo electrónico

Descripció de l'oferta / Descripción de la oferta :
Nom de la tapa i beguda / Nombre de la tapa y bebida:

Horari de la tapa / Horario de la tapa: Normal de 12 a 15 hores i de 18 a 22 hores

Preu / Precio

Especial (Especificar)

2,50 €

Obre l´establiment /
Abre el establecimiento

Dv 17 / Di 17

SI

NO

Ds 18 / Sa 18

SI

NO

Dm 19 / Do 19

SI

NO

Sol·licita participar en la campanya 5a edició TAPES DE PRIMAVERA i es compromet a cumplir les qüestions especificades i
concretament tenir a disposició de la clientela la tapa detallada anteriorment. Declara que la seva activitat reuneix tots els requisits
legals. /
Solicita participar en la campaña 5a edición TAPAS DE PRIMAVERA, y se compromete a cumplir las cuestiones especificadas y concretamente tener a
disposición de la clientela la tapa descrita anteriormente. Declara que su actividad cumple con todos los requisitos legales.
Signatura i segell de l'empresa,

* Camps de compliment obligatorii
* Campos de complimiento obligatorio

Esplugues de Llobregat,
Llocs presentació / Lugares de presentación
PAC CAN VIDALET Centre sociocultural Molí-Cadí: Rbla. Verge de la Mercè, 1 Telef. 900 300 082
PAC CENTRAL Plaça Santa Magdalena, 24 Telef. 900 300 082
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 18,30 h, ininterrompudament / Horario: de lunes a viernes, de 8;30 a 18,30 horas, ininterrumpidamente
Per a qualsevol aclariment es poden adreçar a: / Para cualquier aclaración pueden dirigirse a:
Servei de Promoció Econòmica; 93 371 33 50 ext 1133, 1116 i 1166 o mail: celices@esplugues.cat
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat

