
C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

 

Dades d’identificació personal 

Condicions d’utilització del local social de Canet de Fals 

 

 

 
 

 
 

 

Nom Cognoms 
 

DNI 
 

Adreça Codi postal Població 
 
 

Adreça electrònica Telèfon 
 

Data esdeveniment Horari d’utilització del local 

 

Breu descripció de l’esdeveniment  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SENSE CALEFACCIÓ: 
 

- MIGDIA (màxim 6 hores) 30,34€: 
 

- DIA SENCER (màxim 12 hores) 60,68€ 
 
 

- AMB CALEFACCIÓ: 
 

- FINS A 4 HORES 46,08€ - FINS A 6 HORES 69,12€ 
 

- FINS A 8 HORES 92,16€ - FINS A 12 HORES 138,24€ 
 
 
 

IMPORT TOTAL: 
 
 
 
 

  Forma de pagament: Serà en el moment de recollir autorització i claus  

SOL·LICITUD D’ÚS DEL LOCAL SOCIAL DE CANET DE FALS 

 

mailto:fonollosa@diba.cat


C/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona) - Tel.938366005 correu-e: fonollosa@diba.cat 

 

 

 
 
 
 

 
  Observacions  

 

 
 

Fonollosa, a de de 20 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona interessada 
 
 
 

 
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/ 
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