
                                                                                                                                            
                                                                                                                       

DESENA  EDICIÓ DEL CONCURS D’IDEES I/O PROJECTES  EMPRESARIALS DEL 
PRAT DEL LLOBREGAT "EL PRAT EMPREN". ANY 2016 

 
Empresa: ……………………………………………………………………………… 

 
Nom comercial:  ……………………………………………………… 

 
NIF: ………………………………………………………… 

 
Correu electrònic: …………………………………………………… 

 
Adreça: ………………………………………………………………………………… 

 
Persona de contacte:  …………………………………………… 

 
Població: …………………………………… 

 
CP: ………………… 

 
Càrrec: ……………………………………………………………………… 

 
Telèfon: …………………………………… 

  
Codi IAE:  ………………………………………………………………… 

Web: ……………………………………………………………………………………… 
 
Data d'inici de l'activitat :………………………………… 

 

SOL·LICITO 

Participar en el "X Concurs d'idees i/o projectes empresarials El Prat Emprèn”, organitzat per l’Àrea de 

Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l’Ajuntament Prat de Llobregat, en la categoria de: 

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial 

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial en matèria de comerç i/o turisme 

 Premi a la millor idea i/o projecte empresarial innovador i/o d'economia social i cooperativa  

 

Adjunto la documentació següent:  

 Sol·licitud de participació (original i fotocòpia) 

 Pla d’empresa 

  3 Fotografies format digital  

 Fotocòpia DNI dels promotors/res 

 
Autoritzacions 
 

D'acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, 
AUTORITZO l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en relació amb aquesta sol·licitud, perquè m'enviï (marqueu 
el que procedeixi) comunicacions mitjançant missatges: 
 

   Al telèfon mòbil. 

   A l'adreça de correu electrònic. 

  Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible en la seu electrònic https://seu.elprat.cat prèvia 
identificació amb idCAT, DNI electrònic o qualsevol altre certificat digital admès per l'Ajuntament. 
 

El fet de concórrer a aquest concurs suposa el coneixement i l’acceptació de les bases del concurs.  

 
Data i signatura de la persona sol·licitant - representant 

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 el servei de creació d'empresa.  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. 08820-El Prat de Llobregat. 
 
Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació: C. de les Moreres, 48. 08820-El Prat de Llobregat. Tel: 934 786 878. elpratempren@elprat.cat; 
www.economia.elprat.cat 
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