
ANNEX 1 

SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ AL PROGRAMA MUNICIPAL D’IDENTIFICACIÓ 
D’EDIFICIS D’HABITATGES SUSCEPTIBLES D’IMPLANTACIÓ D’UN  
ASCENSOR  EN  EDIFICIS  SITUATS  AL  CENTRE  HISTÒRIC 

 

 
1.Dades de la persona que ho sol·licita 

 
 Ompliu en cas de ser una persona física 
Nom i cognoms:  
Número de DNI / NIE:                                                                                                 
Adreça:  
Població:                                                                                                                   CP: 
Tel. Fix                                                                                                                      Tel. Mòbil: 
Correu electrònic: 
 
  Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic 
indicada en aquesta sol·licitud 
 
 
  Ompliu en cas de ser una persona jurídica/ Comunitat de propietaris 
Raó social:                                                                                                                 Núm. CIF: 
Adreça: 
Població:                                                                                                                     CP: 
Correu electrònic per a notificacions:                                
Tel. Fix                                                                                                                        Tel. Mòbil:  
 
Nom i cognoms del representant legal: 
Número de DNI / NIE:  
Tel. Fix                                                                                                                        Tel. Mòbil:  
 
                                                                                   
2. Dades de l’edifici  

 
Adreça de l’immoble: 
Referència cadastral: 
Títol del sol·licitant sobre l’habitatge/edifici: 
     
 
Data i signatura 
 
___________________________,____________de _________________de 202... 
 
 

Signatura de la persona/representant que ho  sol·licita  
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MANRESA     



                                                

 
Documentació que s’adjunta 

 
 Còpia del DNI/NIE  o CIF del sol·licitant  
 Còpia del document acreditatiu dels poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i 

DNI/NIE de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa, si s’escau. 
 Document acreditatiu de la representació de la comunitat de propietaris o document acreditatiu de 

propietat de, com a mínim, d’un dels habitatges de l’edifici. 

 Declaració responsable del sol·licitant respecte al compliment dels requisits d’admissió al Programa. 
 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades: De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades i Garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 

us informem el següent:  
Responsable del tractament: Ajuntament de Manresa. Plaça Major, 1, 08241 Manresa. Tel. 
938782300.  www.manresa.cat 

Finalitat: La finalitat és la convocatòria del Programa municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles 
d’implantació  d’un  ascensor  en  edificis  situats  al  centre  històric. 
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al 

seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament. 
Informació addicional:: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

www.manresa.cat/lpd 

Consentiment per al tractament de dades 

 Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com 
també per fer tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.  

 

 

http://www.manresa.cat/

	Ompliu en cas de ser una persona física: Off
	Ompliu en cas de ser una persona jurídica Comunitat de propietaris: Off
	de: 
	de 202: 
	dni: 
	Casilla de verificación3: Off
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Casilla de verificación10: Off
	Manresa,: 
	Casilla de verificación12: Off
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto28: 
	Texto10: 
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Casilla de verificación15: Off
	Casilla de verificación16: Off
	Texto27: 
	Texto1: 


