
 
                                                                          

INSCRIPCIÓ EXPOSITOR 

SERNATURA 

12ª  FIRA D’ESPORT I TURISME 

DE MUNTANYA DE LA SERRA 

D’EN GALCERAN 2022 

  
 

5, 6 i 7 d'agost de 2022 

 

Les dades facilitades per vostè en este formulari passaran a 
formar part dels fitxers propietat de l’Ajuntament de la Serra 

d’en Galceran i podran ser utilitzades pel titular del fitxer 

per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les 
seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 

15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè 

podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició mitjançant instància presentada davant el Registre 

Gral. d’entrada de l’Ajuntament de la Serra d’en Galceran.

Dades de l’/la interessat/ada 
 

Nom i Cognoms _______________________________________________________________________ 
 

DNI-NIE  ____________________________________________________________________________ 
 

Telèfon de contacte  __________________________ e-mail   ___________________________________ 
 

Dades de l’activitat 
 

Nom comercial de l'empresa ________________________________ 

Adreça:_______________________________________________ POBLACIÓ: ____________________                           

Producte o servei____________________ 

EPÍGRAF ACTIVITAT  I.A.E.        _____________   CIF/NIF   _______________________________ 

web _________________________________________________________________________________ 
 

Classificació  i import de participació segons bases: Associació local: 100%  bonificació . 0€ 
Resta d’expositors: 50€ /stand 
Nº de compte bancari :ES65 3058 7413 262732500019 - CAJAMAR 
Concepte de  l’ingres: SERNATURA 2022+ NOM DE L’ EMPRESA o PERSONA 
 

Sol·licite inscriure’m com a expositor a Sernatura, 12ª Fira d’Esport i Turisme de Muntanya de la Serra 

d’en Galceran, que es celebrarà del 5 al 7 d'agost de 2022 i accepte i cadascuna de les condicions 

manifestades a les Bases que regeixen el funcionament de la mateixa. 

Sol·licite la reserva de 1    , 2    , 3     stands com a expositor (senyalar quants stands necessitarà). 

Declare responsablement estar al corrent amb les obligacions tributàries i  de la seguretat social. 

 
Serra d’en Galceran,           de                                        de 2022. 
Signatura del sol·licitant. 
 

                                         ____________________________ 
Documents a adjuntar (enviar per e-mail belinda.edo@sierraengarceran.es o en les oficines de 

l’ajuntament) 
Còpia de l’ingrés bancari acreditatiu del pagament  
DNI - NIE del sol·licitant 
CÒPIA ALTA DE I.A.E. 

Inscripció registre Conselleria de Turisme (sols allotjament rural) 
El termini per efectuar la inscripció finalitza el  15 de  julio de 2022  (amb 1 talonari de regal). Les 

bases estan a disposició de tothom en l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament i 

en  www.sernatura.es. Tel. 964706601 Moltes gràcies per la seua col·laboració. 

mailto:belindaedo@sierraengarceran.es
http://www.sernatura.es/

