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FORMULARI INSCRIPCIÓ IX JORNADES GASTRONÒMIQUES & VI 
MOSTRA DE TAPES DE CUBELLES.  
DE L’1 AL 30 DE NOVEMBRE 2022. 
 

 

DADES PERSONALS I DE L’ESTABLIMENT 
 

Nom i cognoms o raó social 

 
DNI/NIF 

 
Nom comercial establiment 

 
Adreça establiment 

 
Telèfon 

 
Correu electrònic 

 
Xarxes socials 

 

MODALITAT DE PARTICIPACIÓ: Jornades gastronòmiques Mostra de tapes (Marcar 

la que pertoqui o totes dues) 

 
El preu del menú gastronòmic és lliure, tanmateix es recomana ajustar el seu preu entre 20-25€. Haurà de 
constar necessàriament com a mínim d’un 1r plat o entrant, d’un 2n plat o principal i postres, el servei de pa 
ha d’estar inclòs al preu. Com a mínim un dels dos plats haurà de ser amb productes denominació mar i 
terra i/o xarxa de productes de la terra (productes de proximitat i de temporada). Si els menús inclouen 
beguda, el vi recomanat seria DO Penedès / Garraf.  
 

 

MENÚ GASTRONÒMIC 
 

Nom del menú 

 
Entrants o 1rs plats 

-                          
- 
- 
Principals o 2n plats 

- 
- 
- 
Postres 

- 
- 
- 

Inclou el pa SI No   Inclou alguna beguda SI No  Inclou cafè SI No 

Dies de la setmana que s’ofereix el menú gastronòmic (indiqui els dies i serveis en que es podrà gaudir del menú) 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Dinar        

Sopar        
  
Indicar dies de novembre en cas de vacances en els que desitja participar:.................................................   

 
El preu de la tapa és lliure, tanmateix es recomana que el seu preu sigui inferior a 5€.  
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TAPA 
 

Nom de la tapa 

 
Descripció de la tapa 

                          
 

 
El sota signat manifesta la seva conformitat a participar a les IX Jornades Gastronòmiques de 
Novembre i VI mostra de Tapes de Cubelles promoguda per l’Ajuntament de Cubelles i accepta 
les condicions per a la seva participació. 
 
Cubelles,                                        de 2022 
      
(Signatura) 

 
 

 

NORMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ. 

 

1. Les jornades gastronòmiques es duran a terme durant tot el mes de Novembre.  

2. La finalitat de les jornades es fomentar la restauració local mitjançant la publicació i difusió d’un llibret amb menús i 
mostra de tapes. Per tant la condició per participar es disposar d’un establiment a Cubelles. 

3. Els establiments participants hauran d’estar en actiu en el moment de realitzar la sol·licitud de participació.  

4. Es pot presentar la sol·licitud de participació per registre o a deconomica@cubelles.cat. 

5. La participació a les jornades no té cap cost pels participants que restaran obligats a complir les normes i el següent:  

  Disposar dels menús i tapes durant el mes de novembre o en el cas dels menús durant els dies que s’indiquin i es 
publiciti. 

   A oferir gratuïtament un sopar per a dues persones del menú gastronòmic amb beguda inclosa que ofereixen, que 
es sortejarà entre els participants de les jornades un cop finalitzades. El temps màxim per a poder gaudir d’aquests 
sopars entre els guanyadors serà fins el 28 de febrer de 2023. 

   A facilitar a l’Ajuntament el nombre de menús i tapes venudes un cop finalitzada la campanya. 

   A realitzar difusió i admetre publicitat de la campanya al promoguda per l’Ajuntament de Cubelles i accepta les 
condicions per a la seva participació. 

   Acomplir els requisits en matèria de seguretat higiènica i alimentària de la normativa vigent. Qualsevol incident o 
dany produït pel seu incompliment correspondran a la persona o entitat titular de l’establiment.  

   Els participants que desitgin incloure logo comercial, imatge de l’establiment o plats, hauran de fer arribar via email 
(deconomica@cubelles.cat o marcers@cubelles.cat) les imatges en suport digital en la màxima qualitat possible. 

   Si els menús inclouen beguda, el vi es recomanable que sigui  DO Penedès / Vins del Garraf.  

   A informar dels productes adquirits del municipi i del territori per fer la publicitat corresponent amb especial atenció 
als que siguin productes Origen Garraf 

 

 

Qualsevol altre incidència no contemplada serà resolta per la organització.  
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