
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

13a Edició dels Premis Delta  
a les Millors Iniciatives Empresarials 2016-2017 

El/la Sr./Sra. NIF/NIE: 

Domicili:  Població: CP: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

EXPOSA 
• Que l’empresa       (a la qual representa), reuneix els

requisits i condicions establertes a les bases de la present convocatòria dels Premis Delta
a les millors iniciatives empresarials 2016-2017.

• Que aquesta empresa ha lliurat la documentació que s’adjunta referida al punt quart de
les bases dels Premis. I,

SOL·LICITA 
Que l’empresa  sigui considerada com a candidata a la 
tretzena edició dels Premis Delta a les millors iniciatives empresarials 2016-2017. 

DECLARA 
- Que l’empresa (o empresari individual) es troba al corrent del pagament de les obligacions 

amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i les obligacions registrals i tributàries 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

- Que l’empresa (o empresari individual) no té deutes amb d’altres Administracions, siguin 
aquestes locals, autonòmiques o estatals. 

- Que és conscient que la signatura d’aquesta sol·licitud de participació als Premis Delta, 
implica que la persona sotasignat declara que són certes les dades consignades i de la 
veracitat de la documentació presentada, així com l’acceptació de les bases de la 
convocatòria. 

Signatura de la persona sol·licitant / representant 

Lloc i data:    ,  de   de 2017 

D'acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades 
personals seran incloses en el fitxer "Promoció Econòmica" amb la finalitat de gestionar la participació en els Premis Delta. Aquestes dades es 
cediran a la comissió organitzadora dels Premis Delta, formada pels Ajuntaments de Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d'aquest fitxer: Ajuntament 
del Prat de Llobregat: pl. de la Vila, 1. CP 08820-El Prat de Llobregat.
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