Del 12 al 14 de maig
de 12 a 15 hores i de 18 a 22 hores.
El termini d´inscripció finalitza el 3 d'abril de 2017

Registre d'entrada general
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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€

Obre l´establiment /
Abre el establecimiento

Div. 12 / Vie. 12

SI

NO

Diss. 13 / Sáb.13

SI

NO

Diu. 14 / Dom. 14

SI

NO

Sol·licita participar en la campanya 3a 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 3a 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,

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:
Departament de comerç; 93 372 04 16 ext 1641 i 1623 o mail: pvilchez@esplugues.cat - elimartinez@esplugues.cat
* Camps de compliment obligatori
* Campos de complimiento obligatorio

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
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