INSTÀNCIA GENÈRICA
Sol·licitant
Nom i cognoms/Raó social:

DNI/NIF:

Representant1 veure revers
Nom i cognoms:

DNI/NIF:

Aporta autorització
Declara responsablement que disposa d’autorització/ns
Dades per a notificacions

Sol·licitant

Representant

Adreça:
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:
Vull ser notificat per mitjans electrònics2 veure revers

(només és per a persones físiques)

Expedient Núm:

Servei Destinatari:

Exposició de fets i raons:

Petició:

Documentació annexada:

Sí

No

Cambrils,
(signatura)

No autoritzo l’Ajuntament a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions
públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents
documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.
1i2

1)

Caldrà justificar l’autorització del representat si és necessària. D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, caldrà acreditar la representació per presentar sol·licituds, declaracions responsables o
comunicacions prèvies, així com per interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets.
Pels actes de simple tràmit la representació es presumeix i no cal presentar l’autorització.
Per autoritzar la representació es pot fer un apoderament electrònic a la Seu electrònica municipal/Oficina virtual de
tràmits/Registre electrònic/Genèrics, si bé serà admès qualsevol altre mitjà vàlid en dret com poden ser, entre altres,
poder notarial o document privat signat pel representat, junt amb còpia del seu DNI, a favor del representant.
Si declareu responsablement que disposeu de l’autorització, aquesta se us podrà requerir en qualsevol moment del
procediment.

2)

Les persones jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat jurídica i els empleats públics estan
obligats a rebre les notificacions per mitjans electrònics.
L’accés a les notificacions es podrà fer a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils/ Inici, bé mitjançant la
introducció d’una contrasenya d’un sol ús que s’enviarà al correu electrònic indicat en la sol·licitud o bé mitjançant
certificat electrònic reconegut.
Per conèixer de l’existència d’una notificació al seu nom dipositada a la Seu electrònica municipal, rebrà un avís sms
i un correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. La notificació per mitjans electrònics es considerarà
rebutjada si, transcorregut 10 dies des del seu dipòsit a la Seu electrònica, no s’hi ha accedit.
En aquest cas el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà.
El fet de no rebre l’avís no impedirà que la notificació es consideri practicada.
El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que es
puguin derivar d’aquesta sol·licitud mentre no es manifesti, la voluntat de rebre-les en paper en el cas de persones
físiques. (arts 41 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

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
l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Registre d’Entrades i Sortides, responsabilitat de l’Ajuntament de Cambrils, i
amb la finalitat de Registre d’entrada i sortida d’instàncies i documents. Així mateix, poden incorporar-se a altres fitxers responsabilitat
de l’Ajuntament de Cambrils si és necessari per a la realització del tràmit sol·licitat, d'acord amb la normativa vigent, la relació dels quals
i les seves finalitats poden ser consultades a https://seu.cambrils.cat/documentPublic/download/127
Les dades facilitades només seran cedides a tercers amb el seu consentiment previ, així com en els supòsits previstos a la legislació vigent.
Poden ser destinataris d'aquesta informació les administracions destinatàries dels escrits quan no vagin adreçats a l'Ajuntament o siguin
competència d'una altra administració i/o entitat, els interessats en els procediments, les persones denunciades o el Síndic de Greuges.
En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de
l’Ajuntament, pl. Ajuntament, 4 – 43850 Cambrils o accedint a la Seu electrònica municipal/Catàleg de tràmits.

Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Cambrils
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