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Dia............................ 
Núm.......................... 

REGISTRE D’ENTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sol·licitud d’una plaça d’aparcament en cessió d’ús temporal  

 

Dades de la persona sol·licitant / Datos de la persona solicitante 

 
* Dades de la persona representant / Datos de la persona representante 

 

 

Documentació adjunta 

 

 Fotocòpia del DNI/CIF/NIE (titular o representant) / Fotocopia del DNI/CIF/NIE (titular o representante) 

 Fotocòpia del NIF empresa / Fotocopia del NIF empresa 

 Fotocòpia escriptures de poders / Fotocopia escrituras de poderes 

 Autorització / Autorización (persona física) 

 Declaració responsable de no trobar-se en circumstància de prohibició de contractar i de complir 
amb els requisits exigits 
Declaración responsable de no encontrarse en circunstancia de prohibición de contratar y de cumplir con los requisitos exigidos en las 

bases. 

 

 

Preferència d’aparcament  
 

 Aparcament Avinguda Verge Montserrat / Jaume Casanovas 
 

 Aparcament Avinguda Verge Montserrat / Carretera de la Marina 

 
 

 
 

 
 

Modalitat (només es podrà escollir 1 modalitat per tipus de vehicle) 

Plaça cotxe lloguer                   ❑      Plaça vehicle elèctric       ❑ 
Plaça cotxe abonament  24 h ❑      Plaça mobilitat reduïda   ❑ 
Plaça moto                                 ❑ 
 
*En cas que el número de sol·licituds superi el de places que s’ofereixen, l’excés 
passarà a formar part d’una llista d’espera composada per estricte ordre de 
presentació. 

Nom i cognoms (persona física) *  

Nombre y apellidos (persona física) 
 

Nom o Raó Social (persona jurídica) *  

Nombre o Razón social (persona jurídica) 
 

NIF/DNI/NIE/PASSAPORT  Cod. Postal  
    

Adreça / Dirección  
 

Població/Población  
  

Mòbil/Móvil  Altre telèfon/Otro telèfono  
    

E-mail  

Nom i cognoms  

Nombre y apellidos  
DNI/NIE/PASSAPORT   
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE UNA PLAÇA D’APARCAMENT ALS APARCAMENT DE 
L’AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT COMPRESOS ENTRE C.JAUME CASANOVAS I C. CARRETERA DE LA MARINA 

Declaración responsable para la solicitud de una plaza de aparcamiento en los aparcamientos de la avenida Virgen de Montserrat comprendidos entre c. Jaume 
Casanovas y c. Carretera de la Marina 

 

PRIMER:  Que la persona sol·licitant coneix el contingut dels Requisits i condicions particulars que regiran l’adjudicació dels drets individuals 
d’ús de les places d’aparcament als aparcament de l’avinguda Verge de Montserrat compresos entre c. Jaume Casanovas i c. Carretera de la 
Marina. 
PRIMERO: Que la persona solicitante conoce el contenido de los Requisitos y condiciones particulares que regirán la adjudicación de los 
derechos individuales de uso de las plazas de aparcamiento en los aparcamientos de la avenida Virgen de Montserrat comprendidos entre c. 
Jaume Casanovas y c. Carretera de la Marina. 
 
SEGON:  Que la persona sol·licitant presenta sol·licitud ferma per adquirir una plaça d’aparcament en règim de cessió d’ús mensual. 
Segundo: Que la persona solicitante presenta solicitud firme para la adquisición de una plaza de aparcamiento en régimen de cesión de uso 
mensual. 
 
TERCER: Que adjunta amb aquesta sol·licitud la persona sol·licitant presenta la documentació requerida: 
Tercero: Que junto a esta solicitud la persona solicitante presenta la documentación requerida: 
 

• Original i fotocòpia del DNI/NIE/ PASSAPORT - Original y fotocopia del DNI/NIE/ PASAPORTE 
 

QUART:  Que la persona sol·licitant si resultés adjudicatària realitzarà a la signatura del contracte de cessió d’ús temporal, l’abonament de 
l’import de FIANÇA estipulat als requisits i condicions particulars que regiran l’adjudicació dels drets individuals d’ús de les places 
d’aparcament als aparcament de l’avinguda Verge de Montserrat compresos entre c. Jaume Casanovas i c. Carretera de la Marina. 
Cuarto: Que la persona solicitante si resultara adjudicataria realizará a la firma del contrato de cesión de uso temporal, el abono del importe 
de FIANZA estipulado en los requisitos y condiciones particulares que regirán la adjudicación de los derechos individuales de uso de las 
plazas de aparcamiento en los aparcamiento de la avenida Verge de Montserrat comprendidos entre c. Jaume Casanovas y c. Carretera de la 
Marina. 
 
CINQUÈ: Que la persona sol·licitant declara: 
Quinto: Que la persona solicitante declara: 

o Estar en plena possessió de la capacitat jurídica i d’obrar. / Estar en plena posesión de la capacidad jurídica y de obrar. 

o No estar afectada per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat per contractar amb l’Administració pública establertes a 
l’article 65 de la Llei de contractes del sector públic. 
No estar afectada por ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración pública 
establecidas en el artículo 65 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

o Complir amb les condicions establertes al punt 3 dels Requisits i Condicions Particulars que regiran l’adjudicació dels drets individuals 
d’ús de les places d’aparcament als aparcament de l’avinguda Verge de Montserrat compresos entre c. Jaume Casanovas i c. 
Carretera de la Marina (estar empadronada i/o desenvolupar l'activitat econòmica en aquest municipi amb anterioritat a la data 
d’inici de presentació de sol·licituds i disposar d’un vehicle, automòbil o motocicleta, del tipus corresponent a la plaça a què es vulgui 
optar, donat d’alta en aquest terme municipal a l'efecte del impost sobre vehicles de tracció mecànica, a excepció dels vehicles de les 
persones no empadronades que portin a terme la seva activitat econòmica al municipi o rentings / leasings o similars) 
Cumplir con las condiciones establecidas en el punto 3 de los Requisitos y Condiciones Particulares que regirán la adjudicación de los 
derechos individuales de uso de las plazas de aparcamiento en los aparcamientos de la avenida Verge de Montserrat comprendidos 
entre c. Jaume Casanovas y c. Carretera de la Marina (Estar empadronada i/o desarrollar su actividad económica en este municipio 
con anterioridad a la fecha de inicio de presentación de solicitudes y disponer de un vehículo, automóvil o motocicleta, del tipo 
correspondiente a la plaza a la que se quiera optar, dado de alta en este término municipal al efecto del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, a excepción de los vehículos de las personas que lleven a cabo su actividad económica en el municipio o rentings / 
leasings o similars) 

 
SISÈ: Que la persona sol·licitant autoritza 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 adients. 
Sexto: Que la persona solicitante autoriza 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 
necesarios. 

 
Signatura de la persona sol·licitant                        El Prat de Llobregat, a ______ de _________________ 2019 
Firma de la persona solicitante 

 

 
 
 
 
 
 
PRAT ESPAIS, SLU és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposen les normatives vigents en 
protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).  
 
La informació registrada s’utilitzarà per la gestió de la sol·licitud de la plaça d’aparcament en cessió d’ús temporal per als aparcaments de l’avinguda Verge de Montserrat compresos entre c. 
Jaume Casanovas i c. Carretera de la Marina. Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al 
tractament a PRAT ESPAIS, SLU, AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE 82-84 EL PRAT DE LLOBREGAT o enviant en correu electrònic a dpo@pratespais.com. Les dades seran conservades durant el temps 
que duri la finalitat del tractament i durant el temps establert per la llei.  
 
Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) 
 

http://www.pratespais.com/
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