
 
 
 

 
 

     
 
 
 
Dia............................................ 
 
NÚM......................................... 
 

REGISTRE D’ENTRADA 

 
 

PRAT ESPAIS, S.L.U. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l'informa que aquestes seran 
tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR), 
amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades 
a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de 
limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a PRAT ESPAIS, S.L.U. en AVDA. ONZE DE SETEMBRE, 82 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA). 
Email: info@pratespais.com i el de reclamació a www.agpd.es.  

NÚM. SOL·LICITUD :  
 
 

SOL·LICITUD DE VALS “1 HORA GRATUÏTA” PER L’APARCAMENT DEL CÈNTRIC 
SOLICITUD DE VALES “1 HORA GRATUITA” PARA EL APARCAMIENTO DEL CÈNTRIC 

 
NOM I COGNOMS DEL 
PETICIONARI 
Nombre y apellidos del 
solicitante                                         

 
 

DNI  TELF.  

NOM DE L’ESTABLIMENT 
Nombre del establecimiento 
 

 

CIF   

DOMICILI FISCAL  
Domicilio fiscal 
 
 

 
 

 
PETICIÓ: (Paquets de 50 vals – “1h gratuïta”)  Preu del pack =    40 € (21% IVA inclòs) 
PETICIÓN: (Paquetes de 50 vales – “1h gratuïta”) Precio del pack = 40 € (21% IVA Incluido)  
 

QUANTITAT PAQUETS 
CANTIDAD PAQUETES 

VALS 
VALES 

PREU PAQUET 
PRECIO PAQUETE 

COST  TOTAL* 
COSTE TOTAL* 

  40,00€  

21% Iva Inclòs / 21% de IVA incluido 
 
• El pagament s’ha de realitzar per transferència bancària al compte ES03-2100-0130-1102-0049-3454 i entregar el justificant de la mateixa a les oficines de 

PRAT ESPAIS, SLU. 

• La factura s’enviarà per correu al domicili fiscal que s’indiqui en la sol·licitud de vals. 

• Els tiquets s’hauran de recollir a les oficines de Prat Espais i s’entregaran al sol·licitant o persona autoritzada. 

• No s’admetran devolucions totals i/o parcials dels tiquets. Només s’admetran, en cas que els vals sigui defectuosos. 

• Els tiquets tenen una validesa d’un (1) any des de la data de sol·licitud. 
 

• El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria en la cuenta ES03-2100-0130-1102-0049-3454 y entregar el justificante de la misma en las oficinas 
de PRAT ESPAIS, SLU. 

• La factura se enviará por correo al domicilio fiscal indicado.  

• Los tiques se recogerán en las oficinas de Prat Espais y se entregaran a la persona solicitante o autorizada.  

• No se admitirán devoluciones totales y/o parciales de los tiques. Solo se admitirán en caso que los vales sean defectuosos. 

• Los tiques tienen una validez de un (1) año desde la fecha de solicitud. 

ENTREGAT  /  entregado 

Data   
Fecha 

 

Signatura     
Firma 

 

 

 
 


