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SOL·LICITUD COBRAMENT 40% 
 DE LA SUBVENCIÓ 

(2n cobrament) 
 
 

 

SUB-116 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 

 

Persona física: Nom    Primer cognom      Segon cognom       NIF/NIE/Passaport 

Càrrec      Nom Establiment comercial    NIF comerç 

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 

EXPOSO I SOL·LICITO 
 

A l'establiment comercial al que represento se li ha atorgat una subvenció per import de/d’ €, 

dins de la convocatòria de subvencions de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, expedient /20 , de la 
que s'ha cobrat el 60%. 

Atès que l'actuació objecte de subvenció ha finalitzat, presento la documentació que es detalla i SOL.LICITO el 
cobrament del 40% restant de l'import de la subvenció abans citada. 

Adjunto com a JUSTIFICANT la documentació relativa a l’annex 1. 

Així mateix, MANIFESTO que les factures presentades no han estat utilitzades com a justificant de cap altra 
subvenció. 

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 
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