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   INSTÀNCIA GENERAL 

1-DADES PERSONALS
SOL·LICITANT 
Nom i cognoms/Raó social DNI/NIF/NIE/Passaport 

REPRESENTANT  
Nom i cognoms/Raó social DNI/NIF/NIE/Passaport 

DADES DE CONTACTE 
Avinguda, carrer, plaça… Núm., pis, porta 

Codi postal Població 

Telèfon fixe Telèfon mòbil    Adreça electrònica 

         Autoritzo la notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació d’allò  previst en la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito l’adreça electrònica i el telèfon 
mòbil on podré rebre per SMS un número PIN que em permetrà l’accés a la documentació notificada. 

2- EDIFICACIÓ PER LA QUE ES DEMANA L’AJUT

Situació: 

Referència cadastral: 

Títol que té la persona sol·licitant: 

  Propietària 

  Arrendatària 

  Usufructuària 

Altres (indicar): 

3- OBRES O ACTUACIONS PER LES QUE ES DEMANA L’AJUT

Descripció: 

Pressupost (sense IVA): 

4-DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

o Fotocòpia DNI/NIF
o Projecte i/o documentació descriptiva de les actuacions a realitzar i/o pressupost
o Fotografies de l’estat actual
o Dades Bancàries conformades per entitat
o Certificat acreditatiu de convivència familiar
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o ITE o resguard de sol·licitud de l’ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici) 
o Còpia compulsada títol propietat 
o Autorització persona propietària 

 
5- DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Declaro: 
o Que no tinc cap incompatibilitat per poder rebre ajuts públics 
o Que no soc deutor/a la Hisenda pública , a la Seguretat Social ni a l’Ajuntament de Fonollosa per cap 

concepte. 
o Que no he rebut subvencions, ajuts o recurs per a la realització de les obres per les que demano ajut i 

que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament les que rebés en el futur per la mateixa finalitat. 
o Que l’edifici per al que demano l’ajut és la meva residencia habitual 
o Que l’edifici per al que demano l’ajut està destinat a ús residencial efectiu 
o Que em comprometo a sol·licitar la llicència i a realitzar les obres en cas que em sigui atorgat l’ajut en 

el termini d’un any  amb pròrroga màxima de 6 mesos (des que se’m notifiqui la concessió)  

o Que no tenim en conjunt (les persones que convivim a la casa) ingressos superiors en còmput anual a 
15 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (Per a l'exercici 2020, la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya per persona en 7.967,73 euros anuals). 

o Que les persones que convivim a la casa tenim ingressos inferiors en còmput anual a 2,5 vegades 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (Per a l'exercici 2020, la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya per persona 
en 7.967,73 euros anuals). 

o Que disposo i/o em comprometo a sol·licitar l’Informe d’Inspecció tècnica de l’edifici, com a requisit 
per poder percebre l’ajut 

o Que conec i accepto íntegrament  les Bases reguladores dels ajuts 

o Que les dades declarades són certes 

o Que autoritzo l’Ajuntament per poder comprovar les dades manifestades o altres que siguin 

estrictament necessàries per la resolució dels ajuts, i que obrin en poder de l’Ajuntament o d’altres 

administracions públiques. 

o Que permeto la inspecció i control per part dels serveis tècnics municipals de les obres o actuacions.  
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                   NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

(articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques) 
 

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per poder realitzar la 
notificació electrònica és necessària l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització pot efectuar-se  en la mateixa sol·licitud i és necessari 
consignar una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil. 
 
Quan l’Ajuntament hagi resolt la seva sol·licitud, rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi estat facilitada a la sol·licitud. En aquest correu s’indicarà 
l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on es podrà accedir a la notificació , seleccionant un d’aquests dos 
sistemes: 
 

1- Si es disposa d’un certificat digital ( DNI electrònic, certificat idCAT...), pot ésser utilitzat per identificar-se i visualitzar la notificació. 
 
2- Amb una clau d’accés. El sistema enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil facilitat a la instància, una clau d’accés, que deurà ser 

introduïda en l’espai de notificacions electròniques del web per poder accedir al contingut de la notificació. 
 

A partir de la data de dipòsit de la notificació, es disposa de 10 dies naturals per accedir a la notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 

dies  no s’ha accedit al seu contingut, la notificació es considera rebutjada i l’acte es donarà per notificat. 

Pot revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant la presentació d’una instància manifestant aquesta voluntat. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament 

de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
 
fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del tractament Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de conservació Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.  

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per 
tramitar la sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 

Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a 
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de 
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Fonollosa,...............de...................................de20.....                  Signatura:....................................................................... 

 
IL·LM. Sr. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
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