SOL·LICITUD GENERAL

SOL·LICITANT I REPRESENTANT
Dades del sol·licitant
Persona física: Nom

Primer Cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon Cognom

NIF/NIE/Passaport

Sigla

NIF

Dades del representant (Si escau i aporteu el document de representació corresponent.)
Persona física: Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

NIF/NIE/Passaport

Adreça a l’efecte de notificació (Del sol·licitant o del seu representant, si escau.)
Tipus de via
Número

Nom de la via
Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municipi

Pis

Porta

Codi postal

Província o país en cas de residir a l’estranger

Dades per a notificacions (Del sol·licitant o del seu representant, si escau.)
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Fax

D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altra
legislació vigent, autoritzo a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en relació amb aquesta sol·licitud, que m’enviï:
(Marqueu / desmarqueu el que escaigui.)
Avís al telèfon mòbil
Avís a l’adreça de correu electrònic
Notificacions a la meva bústia electrònica, accessible des de la seu electrònica https://seu.caldesdemontbui.cat, prèvia identificació amb
certificat digital. En tot cas es notificarà per aquesta via a les persones que hi estan obligades segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015. Les
persones físiques rebran la notificació a la seva bústia electrònica, encara que es trameti per via postal, si així ho indiquen en aquesta
sol·licitud.
Notificacions mitjançant correu postal a l’adreça postal especificada a l’efecte de notificació.

També autoritzo a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a demanar a altres administracions, organismes i ens públics la informació relativa a
aquesta sol·licitud.
(En cas d’oposició desmarqueu aquesta opció.)

EXPOSO
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SOL·LICITUD GENERAL
SOL·LICITO
(Indiqueu el codi d’expedient, si escau.)

DOCUMENTACIÓ APORTADA
(Indiqueu la relació dels documents aportats.)
RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

ÒRGAN EMISSOR (OE)

1
2
3
4
5
6

DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions articulars expressades,
sol·licitant que s'admeti a tràmit aquesta instància.
,

d

de

Signatura

ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
AVÍS LEGAL
Les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud s’han recollit amb el consentiment de l’interessat, i seran objecte de tractament
automatitzat i incorporades als fitxers d’informació de l’Ajuntament, la titularitat i responsabilitat dels quals correspon a l’Ajuntament. L’ús
d’aquestes dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, podent cedir-se o comunicar-se a altres administracions públiques o tercers
en els supòsits previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els interessats podrán
exercir davant l’Ajuntament els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades, en els termes establerts per la llei indicada.
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