
          
            

SOL·LICITUD DE NOTIFICACIÓ
TELEMÀTICA COM A MITJÀ DE

COMUNICACIÓ 
(persones interessades no obligades 

a relacionar-se electrònicament )

1. SOL·LICITANT

Nom i llinatges o raó social: DNI/CIF:

Adreça:

Codi postal: Municipi: Província:

Telèfon de contacte: @:

2. REPRESENTANT (si s'escau)

Nom i llinatges o raó social: DNI/CIF:

Adreça:

Codi postal: Municipi: Província:

Telèfon de contacte: @:

3. EXPÒS:

1. Que de conformitat  amb l'article 41 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les
administracions  públiques,  els  ciutadans  podem  escollir  en  tot  moment  la  manera  de  comunicar-nos  amb  les
administracions públiques, sigui o no per mitjans electrònics.

2.  Que a partir d'ara vull optar per la notificació telemàtica com a mitjà de comunicació amb aquest Ajuntament.

3. Que tenc  coneixement  que per  recollir  les  notificacions  telemàtiques  he  de  disposar  d'un  sistema d’identificació
disposat a l’article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (certificat digital reconegut instal·lat al navegador, DNIe, Cl@ve PIN
o Cl@ve  permanent  amb  un  nivell  superior  de  seguretat  associat  al  registre  presencial  o  telemàtic  amb  certificat
electrònic).

4. SOL·LICIT:

1. Que amb aquest escrit  es tengui per presentada la sol·licitud d'elecció de la notificació telemàtica com a mitjà de
comunicació amb aquest Ajuntament i, en conseqüència, que d'ara en endavant els avisos de notificació se m'enviïn a
l'adreça electrònica habilitada:

2. Persona a notificar     

5.  AUTORITZ l'Ajuntament de Lloseta a utilitzar,  entre d'altres mitjans de comunicació,  l'adreça electrònica indicada per fer-me
arribar informacions municipals diverses (culturals, tributàries...) que es puguin considerar del meu interès.

6. AVÍS LEGAL

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:

 Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.

 Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.

 Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. 

Lloseta, de/d’ de

ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Ajuntament de Lloseta

C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432

Sol·licitant Representant
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