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SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE LES 
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
DEL COMERÇ URBÀ QUE PROMOUEN LES ASSOCIACIONS 

DE COMERCIANTS D
 

EL MUNICIPI, 2022
SUB-119 

DADES DE L’ENTITAT 
 
 

Entitat        NIF 

Adreça de l’entitat      

Núm. Reg. Municipal d’Entitats   Correu electrònic      Telèfon 

 DADES DEL/DE LA REPRESENTANT 
 

 

Nom i cognoms        Càrrec     NIF/NIE/Passaport 

 

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 

SOL·LICITO 

D’acord amb les bases específiques de subvencions pel foment de les actuacions de promoció i dinamització comercial 

del comerç urbà del Prat de Llobregat, la concessió d’una subvenció per import màxim de € 

AUTORITZACIONS 

La presentació de la 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 el contingut de les bases específiques. 

DATA I SIGNATURA 

El Prat de Llobregat, de/d’ de 

Signatura electrònica del representant      
 

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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DECLARO 
 

Que l’Entitat compleix tots els requisits exigits per poder gaudir de la subvenció sol·licitada i està al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Que s'acceptarà la subvenció que ens sigui concedida i ens comprometem a complir les bases reguladores de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

Que es farà constar, en tota la publicitat i material de difusió imprès amb motiu de l’activitat subvencionada o en 
qualsevol altre mitjà de difusió, l’escut de l’Ajuntament com a institució col·laboradora, i la llegenda “amb el 
suport de l’Ajuntament del Prat de Llobregat”. 

Que s'aportaran tots els documents i factures acreditatives de la despesa feta, d’acord amb el pressupost 
presentat amb la sol·licitud i dos exemplars de totes les publicacions de les activitats subvencionades. 

ACTIVITATS O PROGRAMA PEL QUAL ES DEMANA LA SUBVENCIÓ 

S’Adjunta projecte?      Si     No  

Descripció de l’actuació de dinamització comercial 
 (descripció detallada del guarniment amb indicació del tram de la via pública on es proposa la instal·lació) 
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PRESSUPOST RESUM DEL PROGRAMA O ACTIVITAT 

INGRESSOS________________________________________________________________        

Concepte     

Total Ingressos 

Import 

  DESPESES_________________________________________________________________      

Concepte                                                

Total Ingressos 

Import 

SUBVENCIONS D’ALTRES ORGANISMES 
 

 

Indiqueu les subvencions sol·licitades a altres institucions públiques, entitats financeres o empreses. 

Diputació de Barcelona 
  Departament        Data sol·licitud         Import 

€ 

Generalitat de Catalunya 
  Departament        Data sol·licitud         Import 

€ 

Altres 
  Organisme    Data sol·licitud         Import 

€ 
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DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 
 

 NIF de la persona sol·licitant 
  (en el cas que se sol·liciti subvenció per primera vegada o si hi ha hagut una modificació des de l'última 

sol·licitud). 

El present Model de sol·licitud, amb la informació que consta: 

- Dades personals de la persona/representant peticionària i de l'entitat 
- Programa detallat de l'activitat per la qual es demana la subvenció  
- Pressupost detallat i desglossat de l'activitat 
- Comunicació de subvencions d’altres organismes en el cas que hi hagi. 

En cas de ser una nova entitat o associació que ho sol·liciti per primera vegada o s'hagi modificat 
alguna  de les dades: 
- NIF de la nova entitat 
- Exemplar del estatuts de l'associació o entitat 
- Composició de la Junta Directiva 

Declaració responsable signada per part dels representants de les associacions de comerciants, en el cas de 
les actuacions de dinamització comercial en les que col·laborin conjuntament vàries entitats o associacions. 

Model full de domiciliació bancària. 
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