Aquest formulari es pot emplenar en pantalla
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ALS ESTABLIMENTS
COMERCIALS DEL PRAT DE LLOBREGAT ADREÇADES A
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
ANY 2022
SUB-130

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social

Sigla o nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT
Nom o raó social

Sigla o nom

Primer cognom

Segon cognom

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 als establiment comercials del Prat de Llobregat adreçades a
l’execució d’obres de millora de l’accessibilitat, SOL·LICITO la concessió d’una subvenció a l’entitat que represento per
un import màxim de

euros.

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

(Signatura electrònica del representant)

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat i he rebut còpia de 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 en https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT
Nom de la via

Núm.

Referència cadastral

Polígon (rústica)

Parcel·la (rústica)

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT I DE L’EMPLAÇAMENT
Descripció de l’activitat i/o de la modificació
Superfície útil total en m2

Superfície de venda total en m2

Nom comercial

Codi CCAE

Import total dels pressupostos presentats (exclòs l’IVA)

DECLARO
El representant / titular de l'activitat declara sota la seva responsabilitat el següent:
1. Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i
què es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l'activitat.
2. Que les dades consignades en aquest formulari i en la documentació que acompanya són certes i que és
coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la resolució, per part de l'òrgan
competent, prèvia audiència de la persona interessada, deixant-se sense efectes aquesta comunicació prèvia.
3. Que està informat que l'Ajuntament podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades havent de facilitar la informació necessària a l'autoritat competent per al control de l'activitat.
4. Que AUTORITZO l' Ajuntament del Prat de Llobregat a sol·licitar a altres administracions la informació necessària
relativa a aquesta sol·licitud, si s'escau
5. Que d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació i els criteris municipals derivats de la possible afectació sobre el
medi, risc o incidència sobre la seguretat i la salut de les persones, adjunta la documentació següent:
Certificat del títol de l’activitat (llicència, comunicació prèvia o declaració responsable) o model 036.
Títol d’autorització de les obres o llicència municipal.
Plànols acotats i a una escala adient, on es representin gràficament les obres d’acord amb les seves
característiques.
Pressupost, amb les dades necessàries per a la valoració de les obres.
Escriptura de constitució i NIF de la societat, així com els poders dels representants i DNI.
Contracte d'arrendament o de l'escriptura de propietat.
Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant.
Autorització de les persones propietàries al/la llogater/a per fer les obres de rehabilitació (si escau).
Fotografia de l’element a millorar.
Altre documentació :

|Pl. de la Vila, 1 – 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 933 790 050.www.elprat.cat.NIF P0816800G

Pàg. 2 de 3

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD


D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades necessàries per resoldre
aquesta sol·licitud és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa
o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.



Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant aportant en
aquest cas el document corresponent que acrediti la representació.



En el cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es disposarà d’un
màxim de 10 dies naturals per accedir al seu contingut, en cas d’excedir el termini fixat la notificació
s’entendrà rebutjada.



Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha d’anar signada electrònicament per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.

Esborrar
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