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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT  
ECONÒMIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIRECTA 
BO D’AIXECADA DE PERSIANA 

 
SUB-123 

 
 
 
 
 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 

Nom o raó social                                                                                                    NIF/NIE/Passaport 

  
Primer cognom                                                   Segon cognom                                                                                                                                                                                                                                               Núm. de treballadors 

    
 
 

 DADES DE L’ACTIVITAT 
 

Nom de l’activitat 

    
Adreça de l’activitat                                                           Població                                                Codi postal                                                                                                                                                                                                                                                                           

    
 

NOTIFICACIONS 
 

 

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les 
administracions públiques declaro conèixer que l’únic mitjà per relacionar-me amb l’administració és per mitjans 
electrònics (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil), a la meva bústia electrònica accessible des de 
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio 

Els avisos de les notificacions electròniques es practicaran als mitjans següents:    
 

 

Al telèfon mòbil  A l’adreça de correu electrònic  

AUTORITZACIONS 
 
La presentació de sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització a l’Ajuntament per obtenir totes aquelles dades 
que siguin necessàries d’altres administracions, de conformitat amb l’article 23.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i amb les bases específiques. 

 
EXPOSO I SOL·LICITO 
 
 
 

 
D’acord amb les subvencions directes del bo d’aixecada de persiana per fer front a l’impacte econòmic negatiu causat 

pel COVID-19, SOL·LICITO la concessió d’una subvenció per un import màxim de  euros. 

DATA I SIGNATURA 
 
 
 

 

El Prat de Llobregat, de/d’ de  
 
Signatura electrònica del/de la representant legal 
 
 
 
 

 

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/Info.aspx?info=about
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

(Per al cas que no obri en poder de l’Ajuntament) 

 Per a empresaris o professionals: NIF o NIE de la persona sol·licitant. 

 Per a persones jurídiques: Targeta d’identificació fiscal i còpia de les escriptures en el cas de socis d’una societat 
civil o mercantil. 

 Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors: obligacions censals (Model 036, 037 ó DUE). 

 Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformada per l’entitat bancària. 

 Resolució positiva d’atorgament de la prestació econòmica extraordinària per cessament de l’activitat COVID-19 
(si escau). 

 Relació Nominal de Treballadors (RNT), mesos de febrer de 2020 i del mes de presentació d’aquesta sol.licitud 
(només en el cas de tenir treballadors a càrrec). 

 Certificat que acredita que l’empresa es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i de les Obligacions Tributàries amb l’Estat i amb l’Ajuntament (si escau). 

 Altres: 

 

 
DECLARACIONS RESPONSABLES 

 
 

DECLARO: 

1. Que no em trobo en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

 
2. Que no he realitzat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO 

en els 6 mesos anteriors a la data d’aquesta sol·licitud. 
 

3. Que compleixo amb tots els requisits exigits per poder gaudir de la subvenció sol.licitada i estic al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
4. Que no he estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua d’obtenir subvencions. 
 

5. Que he reiniciat la meva activitat i disposo d’un local obert al públic en el Prat de Llobregat. 
 

6. Que: 
 

 No he sol·licitat cap subvenció o ajut per al mateix concepte que pugui concórrer amb el que estableixen 
les normatives reguladors. 

He sol·licitat o rebut les subvencions o ajuts que es detallen a continuació pel mateix concepte: 
 
                                                                       Administració o 
Concepte d’ajut o subvenció                                 entitat concedent             Situació actual1        El finançament és2 

 

 

 

 

 
 
1 Situació actual: pendent, aprovada, etc.

 
 2 

Respecte a la subvenció sol·licitada, el finançament de l’ajut pendent o aprovat pot ser total o parcial, directe o indirecte. 
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