
 

SOL·LICITUD RECEPCIÓ NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  

DADES DE L’INTERESSAT 
Persona física o jurídica 
      

DNI/CIF/NIF 
      

Domicili /Domicili Social 
      
Municipi 
      

Codi Postal 
      

Telèfon 
      

Fax 
      

Adreça electrònica 
      

 
Vull rebre notificacions dels següents procediments: 
 
  Llicència d’obres.                  

  Llicència d’activitats.       

  Sol·licitud de subvenció       
 

  Altres       
 
Vull rebre un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de notificacions a través del següents mitjans: 

    Per correu electrònic a l’adreça         

    SMS al telèfon mòbil       

 
PORTAL DEL CIUTADÀ  
 

Adreceu-vos a través de la web municipal per accedir a la vostra notificació electrònica.  
 
Per accedir-hi es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior 
proporcionat per CATCert. Es pot obtenir aquest certificat a través de les Oficines d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 
 

A TENIR EN COMPTE 
 

– Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic 
o missatge curt a la bústia o telèfon mòbil indicats anteriorment. 

 
– Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies per a la seva visualització o 

rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a l’adreça electrònica o hi heu 
accedit però no heu visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.  

 
– Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat 

practicada. 
 
– Cal tenir en compte que l’acceptació de rebre notificacions electròniques s’esgota una vegada 

arribat a la resolució del procediment i que no és aplicable a cap altre procés de notificació. 
 
 
Castellar del Vallès,    de/d’              de 20   
 
 

Signatura, 
 
 
 
 
 

 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem què les seves dades seran incorporades en el corresponent fitxer per a la gestió específica de la 
seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de Castellar del Vallès i podrà dirigir-se personalment 
o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, Plaça El Mirador, s/n, 08211 Castellar del Vallès, per 
exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
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RECOMANACIONS ADDICIONALS DE SEGURETAT 
 

- Indicar el canal telemàtic per a la recepció de notificacions electròniques implica l’acceptació 
plena i sense reserves del sistema de notificació telemàtica vigent en el moment de signar la 
sol·licitud.  

 
- La indicació del canal telemàtic per a les notificacions dona dret a un espai virtual personalitzat 

on es dipositaran les notificacions i al que només tindrà accés l’interessat amb identificació 
basada amb certificats digitals. Trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades per 
CATCert a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp  

 
- L’usuari reconeix que les dades personals han estat introduïdes voluntàriament. Les dades 

seran considerades confidencials i no seran comunicades ni compartides sense l’autorització 
prèvia de l’interessat. A aquests efectes, l’interessat garanteix que les dades proporcionades 
són veraces i serà l’interessat qui respondrà davant de tercers per qualsevol dany i perjudici 
que la manca de correctesa que les dades puguin produir.  

 
- Les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès, amb la finalitat de realitzar adequadament totes les comunicacions 
relacionades amb els procediments.  

 
 

 
 
 
 

http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp

	Llicència d’obres: Off
	Llicència d’activitats: Off
	Sol·licitud de subvenció: Off
	Altres: Off
	Per correu electrònic a l’adreça: Off
	SMS al telèfon mòbil: Off
	Persona física o jurídica: 
	DNI/CIF/NIF: 
	Municipi: 
	Codi Postal: 
	Telèfon: 
	Fax: 
	Adreça electrònica: 
	BotónImprimir1: 
	BotónRestablecer1: 
	CampoNumérico1: 
	ListaDesplegable1:   



