AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ
Av. Montserrat, s/n – 08297
Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21
e-mail: castellgali@diba.cat

INSTÀNCIA GENÈRICA

DADES DEL/LA SOL· LICITANT
Nom i Cognoms o Raó social

DNI/NIF

Domicili

Núm.

Municipi
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Domicili

Codi Postal

DNI/NIF

Escala

Província
Telèfon mòbil

Correu electrònic

EXPOSO/SOL· LICITO:

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Notificació mitjançant correu ordinari a l’adreça indicada a la part superior
Adreça electrònica

Porta

Correu electrònic

Núm.

Municipi

Notificació electrònica

Pis

Província

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

Telèfon fix

Escala

Pis

Porta
Codi Postal

AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ
Av. Montserrat, s/n – 08297
Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21
e-mail: castellgali@diba.cat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

ABAST DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
Aquest consentiment s’entén amb caràcter específic, és a dir, només en l’àmbit de la resolució del procediment
administratiu associat a la sol·licitud presentada. A través d’aquesta opció s’entén que dóna el seu consentiment a la
notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent a l’adreça de correu electrònic facilitada. Li recordem, no
obstant, que d’acord amb l’article 28.4 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, vostè
podrà, en qualsevol moment, revocar el seu consentiment per a que les notificacions deixin d’efectuar-se per via
electrònica. En aquest cas haurà de comunicar-ho així a l’òrgan competent i indicar l’adreça on practicar les futures
notificacions.

Castellgalí,

de/d’

de 2017

Signatura,

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’ Entrada i Sortida de Documents, del que és responsable l’Ajuntament de
Castellgalí i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament
i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic castellgali@diba.cat o al correu postal Avinguda
Montserrat, s/n de Castellgalí.
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