ASSUMPTE: COMUNICACIÓ NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES PELS OBLIGATS A RELACIONA-SE
ELECTRÒNICAMENT AMB L’ADMINISTRACIÓ

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del
Comú

de

Procediment

Administratiu

les Administracions s’estableix l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament

amb l’Administració a aquells descrits a l’article 14.3 de dita Llei:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en
exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran
inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin a 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 realitzin
amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què es determini
reglamentàriament per cada Administració.

D’aquesta manera i en compliment d’aquesta obligació legal us comunico

que

les

notificacions i/o comunicacions de l’Ajuntament de Lloseta es realitzaran mitjançant la
plataforma Notifica, en compliment de l’establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

del

Procediment Administratiu Comú de les Administracions.
Per

tal

motiu, sol·licitem un correu electrònic a través del qual es duguin a terme els

corresponents avisos, perquè els organismes pugin comparèixer en la nostra seu electrònica, a
través de la carpeta ciutadana (punt d’accés general) i accedir així a la corresponent notificació
i/o comunicació.
Per això, es important que el correu electrònic que se’ns faciliti sigui vàlid i que l’organisme
disposi d’una persona habilitada com a representant per tal d’accedir als documents, ja que a
totes les notificacions i/o comunicacions es fa servir el CIF de l’organisme.
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COMUNICACIÓ DE BATLIA

Interessa doncs a tots/es les afectats/ades ens facilitin el CIF/NIF corresponent i el correu
electrònic habilitat.

Salutacions,
Lloseta, a 31 d’agost del 2018
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El Batlle,

