Club de producte
RUTA DEL VI DO ALELLA

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA RUTA DEL VI DO ALELLA PER A L’ANY 2017
En/Na ________________________________________________ amb NIF ________________
en representació de l’establiment _________________________________________________
manifesta el seu interès en la Ruta del Vi DO Alella per a la certificació del següent servei:
 Allotjament Celler
viticultors
Bars de Vi
Serveis transport

Agència receptiva
Vinoteques
Vinoteràpia

oci temàtic
Guies turístics

restauració
sommeliers

DADES I DOCUMENT DE DOMICIALICIÓ BANCARIA PER LA RUTA DEL VI DO ALELLA
DADES DE L’ESTABLIMENT
Raó social: __________________________________ CIF: _______________________________
Adreça: ________________________________________________________________________
CP:______________ Municipi: _____________________________________________________
Telèfon:_____________ E-mail: ___________________________________________________
Web: _________________________________________________________________________
Altres dades: ___________________________________________________________________
DADES BANCÀRIES
Entitat: _______________________________________________________________________
Compte corrent:
IBAN: ______ ENTITAT: ______ OFICINA: ______ DC: ___ Nº CTE: ____________________
Expressa a través del present document, la sol·licitud d’adhesió per a l’any 2017 per formar part de la Ruta del
Vi DO Alella com establiment adherit a la Ruta, manifestant, alhora, el compromís de complir les normes
recollides en el Contracte d’adhesió, així com el pagament de les corresponents quotes mitjançant domiciliació
bancària.
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades anteriors són correctes i que qualsevol modificació seran
comunicades al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

____________ ,___ de________________ de 20__

___________________________
(Firma i segell establiment)

QUOTES ADHESIÓ I DESCOMPTES PER LA RUTA DEL VI DO ALELLA
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
935406353 – info@enoturismedoalella.cat – www.enoturismedoalella.cat

Club de producte
RUTA DEL VI DO ALELLA

Quota anual 2017

Tipologia
Allotjament, cellers
Agència receptiva, oci temàtic,
restauració, viticultors
Bar de vi, vinoteca, guia turístic,
sommelier, serveis de tast, servei
de transport i vinoteràpia

Quota anual

IVA (21%)

TOTAL QUOTA

495,87 €

104,13 €

600 €

371,90 €

78,10 €

450 €

247,93 €

52,07 €

300 €

Descomptes:
A. Quota especial amb el 30% de descompte: S’aplicarà si el municipi on està ubicada
l’empresa està adherit al Consorci.
Tipologia
Allotjament, cellers
Agència receptiva, oci
temàtic, restauració,
viticultors
Bar de vi, vinoteca, guia
turístic, sommelier, serveis
de tast, servei de transport i
vinoteràpia

Preu amb el
30% dte

IVA (21%)

TOTAL QUOTA

347,11 €

72,89 €

420 €

260,33 €

54,67 €

315 €

173,55 €

36,45 €

210 €

B. Quan un establiment tingui més d’una activitat turística, s’establirà una activitat principal
sent les altres considerades com a extra, amb el següent ordre: grup 1, grup 2 i grup 3
o Grup 1:
Allotjament, Cellers
o Grup 2:
Agència receptiva, oci temàtic, restauració, viticultors
o Grup 3:
Bars de vi, vinoteques, guies turístics, sommeliers i serveis de tast,
Serveis transport, vinoteràpia
Les quotes per aquestes activitats extres, s’aplicaran amb els següents descomptes:

ACTIVITATS
EXTRES

% de descompte sobre la quota corresponent
Primera

40%

Segona

60%

Tercera

80%

Quarta i
successives

Exemptes de pagament

C. Si l’establiment s’incorpora a partir de l’1 de setembre se li aplicarà un 20% de descompte
sobre la quota que li correspongui.

Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella
935406353 – info@enoturismedoalella.cat – www.enoturismedoalella.cat

