Nom i Cognoms

DNI/NIF/Passaport

Raó Social entitat a qui en el seu cas representa

CIF

Registre d’entrada

Direcció per notificacions (Assenyaleu el que procedeixi)
Pròpia
Carrer o plaça

De la Raó Social

Altra
Nº

Bloc

Municipi

Codi Postal

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Esc

Pis

Porta

Adreça electrònica

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què disposa la Llei
39/2015, de 1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud/instància, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un
número de PIN que us permetrà accedir al document). Podeu consultar les condicions a : https://www.seu.cat/igualada/notificacions

EXPOSO

DEMANO

Igualada, ____de/d’___________de 20___

Signat

Alcaldia de l’Ajuntament d’Igualada
Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Igualada amb la finalitat de controlar l’entrada i l’entrada i la sortida de documents a
l’Ajuntament i tramitar la seva petició. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament en aquells supòsits en què sigui necessari per a totes aquelles qüestions derivades de la
seva sol·licitud o pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a Ajuntament d’Igualada, plaça de l’Ajuntament, 1,
08700 Igualada.
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NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
(Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 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
tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu
fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.
Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud/instància rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat en el moment de
la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de
l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:
1.

Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat,...), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la
notificació.

2.

Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud,
una clau d’accés, que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de
la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si
transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.
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