
 

 

L’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les 

Administracions Públiques estableix que. 

1. Les persones físiques poden escollir en tot moment amb les administracions 

públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònic o no, 

llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 

administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les 

administracions pot ser modificat per aquella en qualsevol moment.  

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 

administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, 

almenys, els subjectes següents: 

a) Les persones jurídiques. 

b) Les entitats sense personalitat jurídica. 

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions 

públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest 

col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.  

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament 

amb l’Administració. 

e) Els empleats de les administracions Públiques per als tràmits i actuacions que 

efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini 

reglamentàriament cada Administració. 

(...) 

Per tal de donar compliment a la normativa esmentada, si sou una persona física i 

voleu autoritzar o revocar que les relacions amb l’Ajuntament de Pinell de Solsonès es 

realitzin amb mitjans electrònics, heu d’omplir el formulari normalitzar i entregar-lo 

presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès o bé 

telemàticament a través de la plataforma de tràmits on-line, utilitzant el model 

d’instància genèrica que trobareu a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament 

(https://www.seu-e.cat/web/pinelldesolsones/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-

tramits/tramits/instancia-generica), i adjuntant aquest document (signat amb signatura 

digital o bé manuscrita i escanejat).  


