
 

 

SOL·LICITUD DE PLACES 
 

USUARI / PROPIETARI / DADES EMPRESA 
D.N.I. O C.I.F. 

NOM / RAO SOCIAL 

COGNOMS 

ADREÇA CORRESPONDÈNCIA CP 

POBLACIÓ PROVINCIA 

TELÈFON FAX E-MAIL 

Indiqueu el nombre de places sol·licitades segons mides: 

 
 VEHICLE 

INDUSTRIAL  
Fins a 12m llarg 

VEHICLE INDUSTRIAL 
Fins a 14 m llarg 

VEHICLE INDUSTRIAL 
Fins 16,50 m llarg 

VEHICLE 
INDUSTRIAL 

A PARTIR DE 16,50 m 

Nº PLACES 
SOL·LICITADES 

    

 
MARCA, 
MODEL 

I 
MIDES 

 

    

MATRÍCULA 
    

PREGO que es serveixin presentar al cobrament els rebuts al meu càrrec a la domiciliació 
bancària expressada al peu, corresponents a la quota de la plaça d’aparcament de Polígon 
Pratenc, en cas de resultar adjudicatari. 

 

DADES BANCÀRIES 

  entitat oficina D.C. Nº compte  

Iban                          

      
BANC O CAIXA: 

 Data i signatura:  
AGENCIA O SUCURSAL: 

   
ADREÇA: 

  
POBLACIÓ: C.P: 

  

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
PRAT ESPAIS, S.L.U. (Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat) manifesta que les dades contingudes al 
present document formaran part dels seus arxius d’ús intern i que: 

• Són necessaris per la gestió i desenvolupament de les activitats de PRAT ESPAIS, S.L.U. La negativa a 
subministrar-los pot derivar en la impossibilitat del signant a participar en aquestes activitats. 

• Seran utilitzades únicament als efectes descrits, i a efectes d’informació el signant dels serveis que PRAT 
ESPAIS, S.L.U. ofereixi. 

• No seran cedides a tercers, a excepció d’aquells que necessàriament hagin de participar en la gestió i 
desenvolupament de les activitats mencionades. 

• El signant podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació si així ho sol·licita a PRAT ESPAIS, S.L.U. 

Mitjançant la signatura del present formulari, el signant manifesta estar informat dels termes anteriors i autoritza a 
PRAT ESPAIS, S.L.U. a fer ús de les dades subministrades als efectes descrits. 

 

 

 



REQUISITS I CONDICIONS PER OPTAR A LES PLACES 

 

1. INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Prat Espais, SLU., C. de la Carretera de la Bunyola, 49, 
08820-El Prat de Llobregat (Barcelona), Tel.93.370.50.54 info@pratespais.com, www.pratespais.com 

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Del 03 de gener de 2011 fins al 31 de gener de 2011, ambdós inclosos. Horari: de 
dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, divendres, de 9 a 14 hores. 

3. REQUISITS PER OPTAR A LES PLACES Les persones sol·licitants han d’estar en plena possessió de la capacitat 
jurídica i d’obrar; no han d’estar afectades per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat per contractar amb 
l’Administració pública establertes a l’article 49.2 de la Llei de contractes del sector públic. 

4. DOCUMENTACIÓ FORMAL PER ACREDITAR ELS REQUISITS: que s’adjunta a la present sol·licitud: 
Fotocòpia del DNI /NIE/CIF, declaració responsable de no trobar-se en circumstància de prohibició de contractar i de 
complir amb els requisits assenyalats a l’article 3, que li serà entregada a PRAT ESPAIS, SLU. per la seva signatura. 

5. ORDRE DE PRIORITAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES: L’ordre de prioritat que es seguirà per 

convocar les persones sol·licitants per escollir plaça d’aparcament serà el següent (1): 

GRUP A: Estarà constituït per les persones que acreditin ser titulars d’un vehicle del tipus corresponent a la plaça a 
què es vulgui optar, donat d’alta en aquest terme municipal a l’efecte de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i 
que, a més, estiguin empadronades i/o desenvolupin la seva activitat econòmica al Prat de Llobregat. 

Aquest grup escollirà plaça d’aparcament en primer lloc, segons l’ordre de presentació de sol·licitud i fins a esgotar, si 
s’escau, el nombre de places ofertades. 

GRUP B: Estarà constituït per la resta de persones que hagin formalitzat la sol·licitud.  

Aquest grup escollirà plaça d’aparcament en últim lloc, segons l’ordre de presentació de sol·licitud i respecte de les 
places pendents d’adjudicació. 

Aquest ordre de prioritat es seguirà igualment per convocar les persones sol·licitants per escollir plaça d’aparcament 
per posteriors adjudicacions de places que vagin restant lliures. 

6. ADEQUACIÓ DE LES PLACES ALS VEHICLES: Les persones adjudicatàries només podran escollir entre aquelles 
places que s’adeqüin a les dimensions del seu vehicle, de manera que aquest no excedeixi els límits d’aquella.  

7. FORMALITZACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ: El contracte d’ús es formalitzarà en un document signat per duplicat pel 
gerent de PRAT ESPAIS SLU i la persona usuària. 

8. DURADA: La durada de la cessió d’ús de la plaça d’aparcament serà MENSUAL, prorrogable tàcitament de forma 
indefinida, si el cessionari o Prat Espais, SLU. no es comuniquen fefaentment amb un mes d’antelació la seva voluntat 
de rescindir el contracte.  

9. GARANTIES: Serà requisit indispensable per formalitzar el contracte de cessió d’ús de la plaça, el pagament de una 
mensualitat de cessió d’ús del tipus de la plaça sol·licitada, en concepte de fiança, mitjançant càrrec al compte designat 
per l’usuari. 

10. PREU: El preu de la cessió temporal indicada serà de:   

CENT VINT AMB CINC (120,05) EUROS MENSUALS ABANS IVA, per vehicle, les places per a vehicles de fins a 12 
metres de llarg, que s’abonaran  per mesos anticipats.  

CENT TRENTA-SET AMB VINT-I-UN (137,21) EUROS MENSUALS, ABANS IVA, per vehicle, les places per a 
vehicles de fins a 14 metres de llarg, que s’abonaran  per mesos anticipats.  

CENT CINQUANTA-QUATRE AMB TRENTA-CINC (154,35) EUROS MENSUALS, ABANS IVA, per vehicle, les 
places per a vehicles de fins a 16,50 metres, que s’abonaran  per mesos anticipats.  

CENT SEIXANTA-DOS AMB NORANTA-TRES (162,93) EUROS MENSUALS, ABANS IVA, per vehicle, les places per 
a vehicles de més de 16,50 metres, que s’abonaran  per mesos anticipats.  

11. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES: Les persones usuàries tindran dret a l’ús i gaudi dels 
béns i instal·lacions durant el període de vigència de la cessió del dret d’ús, havent-los d’utilitzar d’acord amb la seva 
finalitat i destinació, i de manera que no impedeixin l’ús dels altres usuaris i usuàries i respectant les normes d’ús de 
l’aparcament, que se’ls entregarà. 

Les persones usuàries accepten la gravació d’imatges en càmeres de videovigilància instal·lades a l’interior de 
l’aparcament, per tal de garantir la seguretat de les persones, mantenir l’ordre i actuar com a instrument dissuasiu per a 
robatoris o furts dels béns que hi hagi.   

 

 

Data i signatura:.................................................. 

 

 

 

 

 

(1) Les qüestions que sorgeixin en quant al compliment de requisits de les sol·licituds presentades i en l’ordre de prioritat per a l’adjudicació de les 
places d’aparcament seran sotmeses a la Comissió d’estudi per a la seva resolució. 



DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE PLAÇA 
D’APARCAMENT AL POLÍGON INDUSTRIAL PRATENC 

Declaración responsable para la solicitud de plaza de aparcamiento en el “Polígono 
Industrial Pratense”. 

El/la Sr./Sra. ______________________________________________, major 
d’edat, amb DNI/NIE /Passaport (mayor de edad, con DNI/NIE/Pasaporte). 
__________________, telèfon (teléfono) _____________ i amb domicili en (con domicilio 

en) C/______________________________ Població (población)____________________________ 

 

D E C L A R A C I O N S / Declaraciones 
PRIMER:  Que conec el contingut de les Bases de Condicions Administratives que  regulen la 
cessió mensual d’ús de les places d’aparcaments al Polígon Industrial Pratenc i la resta de les 
condicions establertes en els documents que constitueixen el contingut de la cessió d’ús. 

PRIMERO: Que conozco el contenido de las bases de Condiciones Administrativas que regulan la cesión mensual de las 
plazas de aparcamiento en el Polígono Industrial Pratense y el resto de condiciones establecidas en los documentos que 
constituyen el contenido de la cesión de uso. 

SEGON:  Que presento sol·licitud ferma per a disposar d’una plaça d’aparcament en règim 
de cessió mensual. 

Segundo: Que presento solicitud firme para disponer de una plaza de aparcamiento en regimen de cesión mensual.  

TERCER: Que adjunt amb aquesta sol·licitud, presento la documentació requerida: 

Tercero: Que junto a esta solicitud, presento la documentación requerida: 

 
Original i fotocòpia del DNI/NIE/ PASSAPORT 

Original y fotocopia del DNI/NIE/ PASAPORTE 

QUART: Que la persona sotasignant: 

Cuarto: Que la persona que suscribe: 

o Està en plena possessió de la capacitat jurídica i d’obrar.  

Está en plena posesión de la capacidad jurídica y de obrar. 

o No esta afectada per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat per contractar 
amb l’Administració pública establertes a l’article 49.2 de la Llei de contractes del 
sector públic. 

No está afectada por ninguna de las causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la 
Administración pública establecidas en el artículo 49.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

CINQUÈ: Autoritzo a Prat Espais, SLU per què a fi de verificar els termes declarats en la 
present sol·licitud i l’adequat compliment de totes les condicions establertes gestioni en el 
meu nom la petició d’aquells documents que estimi adient. 

Quinto: Autorizo a Prat Espais, SLU para que con el fin de verificar los términos declarados en la presente solicitud y 
el  adecuado cumplimiento de todas las condiciones establecidas gestione en mi nombre la petición de aquellos 
documentos que considere necesario. 

El Prat de Llobregat ______de_________________20__ 

 

Signatura de la/es persona/s sol·licitants/es /  

Firma de la/s persona/s solicitante/s 

      

                     
En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de 
l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer titularitat de PRAT 
ESPAIS, S.L.U., notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La informació registrada s’utilitzarà per la gestió de la sol•licitud de la 
plaça d’aparcament en cessió d’ús mensual, i les dades seran cedides a aquells tercers que necessàriament han de participar a la prestació del 
servei. La negativa a subministrar la informació sol•licitada pot derivar en la impossibilitat de la prestació del servei. Així mateix, l’informem 
que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a CARRETERA DE LA BUNYOLA, 49 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
(BARCELONA). 

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la 
LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que sus datos 
forman parte de un fichero titularidad de PRAT ESPAIS, S.L.U., notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. La 
información registrada se utilizará para la gestión de la solicitud de la plaza de aparcamiento en cesión de uso mensual, y los 
datos serán cedidos a aquellos terceros que necesariamente deban participar en la prestación del servicio. La negativa a 
subministrar la información solicitada puede derivar en la imposibilidad de la prestación del servicio. Así mismo le informamos 
que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en CARRETERA DE LA BUNYOLA, 49 - 
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 


