
Full informatiu Comerç Rubí 
 

         

          Sol.licitud d’inscripció a la Botiga al Carrer 
           

 LA BOTIGA AL CARRER DE RUBÍ - 11 DE JUNY DEL 2022  
 

Tenim el plaer d’informar-vos que torna La Botiga al Carrer i aquest any la farem ben grossa!!  

Espectacles, animació per a totes les edats, serveis, restauració, espai del motor, 
establiments oferint una gran diversitat de productes i moltes sorpreses més, en un 
ambient familiar i festiu, faran de la jornada una oportunitat única de promoció  

         pel teu comerç, servei o restauració. 
 
          Horari comercial d’atenció al públic, de 10 a 21 h. 

De 8 a 23 h tancament al trànsit de l’illa de vianants per a muntar i desmuntar els expositors. 

Hi ha previst animació al carrer durant tota la jornada amb música, actuacions, exhibicions, 
tallers i activitats per a grans i petits i  a més, comptarem amb la presència de l’Associació 
d’Artistes i Pagesos, Sant Galderic.  

El calendari d’activitats s’anunciarà en el cartell informatiu de la jornada. 
 

 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  

L’associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí organitza LA 

BOTIGA AL CARRER DE RUBÍ 2022 amb ple suport de l’Ajuntament de 

Rubí i amb suport del Consorci de Comerç, Arte- sania i Moda de la 

Generalitat de Catalunya. L’associació és una en- titat sense afany de lucre 

i el seu marc d’actuació és el Programa de dinamització comercial de 2022. 

Comerç Rubí ofereix participar en aquesta activitat a establiments i entitats 

adherits o no a l’associació. L’Organització es reserva el dret d’admissió 

d’establiments. Comerç Rubí no es fa responsable ni càrrec dels danys o de 

possibles des- perfectes o robatoris dels que puguin ser objectes els 

establiments expositors, o la mercaderia que aquests exposin, per causes 

alienes a l’Organització. L’Organització no retorna l’import d’inscripció per 

causes climatològiques adverses i per causes alienes a la seva 

responsabilitat. L’activitat consisteix en que els establiments ad- mesos 

prèviament a participar-hi, ocupin el ds. 11/06/2022 en horari convingut el 

lloc assignat per l’Organització de la via pública a l’illa de vianants del 

centre de Rubí i ofereixin o venguin els seus articles o/i serveis. 

L’Organització assignarà els llocs atenent criteris que afavoreixin la 

continuïtat comercial dels establiments participants al llarg de l’illa de 

vianants del centre de Rubí. És obligació i responsabilitat de l’establiment 

respectar l’horari de l’activitat i les instruccions establertes per 

l’Organització i les que dictamini l’Ajuntament de Rubí al respecte. En el 

cas de que dos establiments desitgin compartir parada tots dos hauran de 

pagar la quota corresponent.. S’haurà d’informar prèviament a l’associació 

de qualsevol activitat que l’establiment vulgui realitzar durant la jornada, 

la qual haurà de respectar al màxim els comerços veïns. Places limitades. 

L’associació, com a entitat organitzadora, resolt qualsevol imprevist no 

contemplat a les bases. 
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FULL DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA BOTIGA AL CARRER 2022 
 

 

 LA BOTIGA AL CARRER DE RUBÍ 2022  

Nom    de    l’establiment: ............................................................................................................................ 

Persona de contacte:.................................................... Telèfon:........................................................... 

Nº de taules:........................................... Les cadires les portaran els establiments _ 

Estovalles:......................................        Para-sols:........................................................................................ 

Necessita    punt    de    llum ( en cas afirmatiu especificar motiu) ............................................................................ 

Observacions    .......................................................................................................................................... 

 

 PREU DE PARTICIPACIÓ I PAGAMENT:  

Establiment adherit a l´Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí.... 50,- euros 

Establiment no adherit....................................................................................................... 150,-  euros 

(IVA inclòs) 
 

Establiment associat: rebut domiciliat  

Establiment no associat: 100% al formalitzar la sol·licitud d’inscripció i abans del ds. 03/06/2022 

 
Núm. compte a Banco Sabadell, a nom de l´Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí 
especifiqueu nom establiment participant. 

 

         ES66 0081 0014 0700 0188 3589 
 
 

 

 

NOTA: L’Organització cedeix al participant tot el material lliurat per aquesta activitat. 

El mal ús, el trencament o la pèrdua del material és responsabilitat de l’establiment participant. 

Tot aquell material cedit i que l’establiment no el retorni, o que el retorni trencat, l’Organització 

li cobra a l’establiment i a raó d’aquests preus.  

 

PVP = Conjunt para-sol+peu 60€/u, taula 60€/u, estovalles 5€/u. 

Quin és el teu article/servei OFERTA SUPER ESPECIAL a la 
clientela només pel dia de La botiga al carrer de Rubí ? 

 
................................................................................ PVP ............... 

 

Recepció de material. Nom i cognoms de la 

persona que rep el material: 

 
DNI 

Signatura 

 

Retorn del material 


