Borrar dades Guardar formulari

ESPAI RESERVAT PER SEGELL REGISTRE GENERAL

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE BASE DE DADES
CIUTAT
1.

DADES DEL SOL·LICITANT
Sol·licitant: Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon

Població

Adreça electrònica

En qualitat de (Interessat, constructor, tècnic, representant legal)

2.

DADES DEL REPRESENTANT

Representant:

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

Adreça

Codi postal

Telèfon

3.

Població

Adreça electrònica

DADES PER A NOTIFICACIÓ

Dades per a notificació:

Adreça

Població
Telèfon fix

Número

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
D’acord amb l’Article 41.4 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre de 2015, Article 41.1, les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan
l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits següents:
a) Quan la notificació s’efectuï en ocasió de la compareixença espontània de l’interessat o el seu representant a les oficine s d’assistència en matèria de registre i sol•liciti la
comunicació o notificació personal en aquest moment.
b) Quan per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa sigui necessari practicar la notificació per lliurament directe d’un empleat públic de l’Administració notificadora.
Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o l’accés per part
de l’interessat o el seu representant, de les seves dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari. L’acreditació de la notificació efectuada
s’incorpora a l’expedient.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració pública, mitjançant els models
normalitzats que s’estableixin a l’efecte, que les notificacions successives es practiquin o es deixin de practicar per mitjans electrònics.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.
.
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4. DADES D’INTERÉS I TIPUS DE CERTIFICAT SOL·LICITAT
Emplaçament
Ref. Cadastral
Tipus de certificat
(indicar quin tipus de certificat es sol·licita)

El sotasignat SOL·LICITA el certificat amb el següent motiu
(indicar òrgan o administració de destí o motiu de l’emissió del certificat)

DOCUMENTACIÓ PER A SOL·LICITUD DE CERTIFICAT
Aquest imprès de sol·licitud de certificat degudament signat
Plànol d’emplaçament assenyalant la parcel·la objecte de la petició
Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent1
Documentació que l’interessat cregui escaient per a la generació del certificat
anomenar els documents que s’adjunten

Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

1

La carta de pagament es genera en OAC o FUER, i se us requerirà el pagament presencialment o en electrònic segons l'inici del tràmit.

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autori tzació així com per tractar la seva adreça en les
condicions que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i o posició
al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dade s, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment
quan procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí , a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191,
Rubí. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades.
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