
 

MITJANS TÈCNICS I INSTRUCCIONS PER PODER COMUNICAR-SE
TELEMÀTICAMENT AMB L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

Mitjans tècnics necessaris per enviar i rebre documentació de manera telemàtica:

 Persones físiques o particulars:

◦ DNI  electrònic (https://www.dnielectronico.es),  lector  de  targetes  per  a  DNIe,
certificat del DNIe i pin activats (als Punts d'Actualització del DNI (PAD) existents
a les Oficines d'Expedició de la Policia Nacional), i certificat del DNIe instal·lat al
navegador web.

◦ Certificat digital de l’Entitat Pública de Certificació classe 2 CA (FNMT-CERES
http://www.cert.fnmt.es/) per a persones físiques.

◦ Cl@ve PIN o  Cl@ve permanent amb un nivell superior de seguretat associat al
registre presencial o telemàtic amb certificat electrònic (http://clave.gob.es).

 Persones jurídiques o empreses:

◦ Certificat digital de l’Entitat Pública de Certificació classe 2 CA (FNMT-CERES
http://www.cert.fnmt.es/) per a persones jurídiques (certificat de representació).

Instruccions  que  heu  de  seguir  per  sol·licitar  la  recepció  de  les  notificacions  o
comunicacions telemàticament:

Instruccions que heu de seguir per recollir una notificació o comunicació telemàtica:

A tenir en compte:

1. És  imprescindible  que  hàgiu  sol·licitat  prèviament  a  l’Ajuntament  aquest  mitjà  de
comunicació  fent  servir  el  model  de  sol·licitud  adjunt  <<Sol·licitud  de  notificació
telemàtica com a mitjà de comunicació>> o fent el tràmit telemàtic a la seu electrònica
(seguint les passes indicades a dalt).

2. Quan tingueu una notificació telemàtica, en rebreu un avís per correu electrònic.

3. El  tràmit  de  notificació  es  considera  efectuat  un  cop  rebut  l’avís  de  notificació  a
l’adreça electrònica. La notificació es considera rebutjada als 10 dies d’haver-ne rebut
l’avís. En els procediments de contractació, aquest dependrà del tipus de procediment.

4. Les notificacions i comunicacions efectuades per aquest Ajuntament també es poden
consultar  a  través  de  la  Carpeta  Ciutadana  del  Punt  d’Accés  General
(https://sede.administracion.gob.es/carpeta).
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