
 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES  

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  

 

DADES PERSONALS  

Nom i cognoms   DNI / Pas. / T.R.  

Domicili  

 

Núm., Pis / Porta 

 

Població  

 

Província 

 

C.P.  

 

Telèfon  

 

Correu electrònic 

 

En representació de   DNI / Pas. / T.R. 

 

 

DADES PER A REBRE LES COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS 

Telèfon mòbil  

 

Correu electrònic 

 

 

Amb la signatura de la present autorització, manifesto que vull rebre la notificació electrònica de tots els procediments 

de l’ajuntament de Subirats en els quals sigui titular o part interessada i hagi de ser notificat/da.  

 

A efectes d’autorització, facilito el correu electrònic i el telèfon mòbil on podré, indistintament: 

  

1. Rebre un preavís, sense efectes jurídics, del dipòsit de notificacions 

 

2. Rebre una paraula de pas d’un sol ús que permetrà accedir al dipòsit de Notificacions Electròniques 

 

 

Lloc, data i signatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques 

L'acceptació comportarà el consentiment de la persona interessada per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes 

jurídic que es pugui derivar d'aquest procediment. 

Les notificacions i les comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica de l'Ajuntament de Subirats. El sistema de 

notificacions i comunicacions electròniques enviarà a la persona interessada, a títol merament informatiu, un SMS i/o correu electrònic 

informant-la del dipòsit de la notificació/comunicació. 

Per a l'acreditació de l'accés de la persona interessada al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació de la mateixa 

amb algun dels dos mecanismes següents: 

a) Mitjançant certificat digital (DNI electrònic, certificat IdCat...) 

b) Mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta 

sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d'identificació. En la 

utilització d'aquest sistema és recomanable aplicar les consideracions de seguretat esmentades al final d'aquest formulari. 

Per accedir al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de la persona interessada. 

Pel que fa a les notificacions electròniques, de conformitat amb l'establert en l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes i l'acte en 

donarà per notificat, si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició a la persona interessada o a la persona representant, han 

transcorregut deu dies naturals sense que s'hagi accedit al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació. 

Consideracions de seguretat per a l'ús del mecanisme d'identificació basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil 

o a una adreça de correu electrònic 

1. Les paraules de pas d'un sol ús: 

• Només es poden fer servir per accedir al sistema que l'està sol·licitant 

• Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts) 

• Només es poden fer servir en una transacció 

• Són d'ús personal i intransferible 

2. Donat que la paraula de pas s'envia a través del mitjà electrònic seleccionat per l'usuari, part de la seguretat global del sistema passa 

per la seguretat que s'apliqui en aquest mitjà. 

En general, és aconsellable tenir en compte les recomanacions següents: 

a) Correu electrònic 

• Fer servir contrasenyes d'accés a la bústia de correu prou robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials amb una 

llargària no inferior a 8 caràcters) i canviar-les amb una periodicitat no inferior a un any. 

• Fer servir un compte de correu electrònic d'ús exclusiu i mai comptes de correu d'ús col·lectiu. 

• Si es té alguna sospita que el mitjà ha esta compromès des del punt de vista de la seguretat (intents d'accés, evidències d'accés d'origen 

desconegut, etc.) cal canviar immediatament la contrasenya d'accés al correu electrònic. 

• Mantenir els equips amb els quals s'accedeix al correu electrònic lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus 

fiables amb regularitat. 

• Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que s'accedeix al correu electrònic. 

• En cas d'accedir al servei que requereix la paraula de pas des d'un equip d'ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop finalitzat l'ús 

d'aquest. 

b) Telèfon mòbil 

• Cal protegir amb una contrasenya l'accés al dispositiu (preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el bloqueig es dispari 

automàticament en tancar o transcorregut un període de temps. 

• Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM. 

• En cas de pèrdua o robatori de l'aparell, cal donar-lo de baixa immediatament seguint el procediment que l'operador hagi indicat. En 

general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el dispositiu. 

• Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat. 

• Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades   

El responsable del tractament és l’Ajuntament de Subirats (pl. de l’1 d’octubre, s/n, 08739 Sant Pau d’Ordal, tel. 938993011, 

subirats@diba.cat, www.subirats.cat).   

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps previst a la 

normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.  

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una missió 

realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix l’obligació de facilitar 

les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vost ra 

sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran fora de  la Unió 

Europea. 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 

presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de Subirats, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/subirats.  

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat 

de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través  

de la seva web o per mitjans no electrònics. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Subirats  

https://subirats.cat/politica-de-privacitat.  
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