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CATORZENA EDICIÓ 
DEL CONCURS  

 
“EL PRAT EMPRÈN MARTA MAYORDOMO”  

2020-2021 
 

 

 

 

 Dades 
 

Empresa                                   

 Nom comercial                                         

  
 
 

NIF                                                      Correu electrònic 

    
Adreça 

 
Població                                                                                                                     Codi Postal 

  
Persona sol·licitant                                          Càrrec                                                      Telèfon
 T

   
Codi IAE              Web                                                  Data inici activitat 

  
Notificacions 
 

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud: 

Notificació en paper: (únicament per a persones físiques)  

A l’atenció de             

     Adreça                                                                         

     Telèfon                       Codi postal  Municipi     

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital)             
      A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio 
 

Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me 
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud: 

     Al telèfon mòbil   A l’adreça de correu electrònic      
SOL·LICITO 
 
 
 

 
 

Participar en el "XIV Concurs d'idees i/o projectes empresarials El Prat Emprèn Marta Mayordomo” 2020-2021, 
organitzat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 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 d'economia social i cooperativa  

 Data i signatura Documentació aportada 
 
 
 

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano 
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud. 

El Prat de Llobregat, de/d’ de  
 
Signatura electrònica del/de la sol·licitant  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Sol·licitud de participació  

2. Pla d’empresa  

3. Tres Fotografies format digital  

4. NIF dels promotors/res  

Protecció de Dades 
 

He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades. 
 

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de 
conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament 
 

Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades 
 

https://seu.elprat.cat/siac/Info.aspx?info=about#4
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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