
AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR EN NOM D’UNA ALTRA PERSONA 

La notificació electrònica es un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació 

electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autoritzac ió la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de 

correu electrònic i un número de telèfon mòbil. 

Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud/instància rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic 
hi trobareu l’adreça d’Internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests sistemes: 

1. Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat...), podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació. 
2. Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau d’accés, que haureu d’introduir 

en l’espai de notificacions electròniques de la web per tal d’accedir al contingut de la notificació. 

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir a la vostra notificació electrònica. Si  transcorregut el termini de 10 dies hàbils no heu 

accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat. 

NOTIFIACIÓ ELECTRÒNICA 

 
AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA 

DE 

MÓRA LA NOVA 

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA 
 

Dades del Sol·licitant / Interessat 
 

Nom i Cognoms: Títol de la proposta: 

DNI/NIF/Passaport: 

Carrer o plaça: Nº Bloc Pis Porta 

Municipi: Codi Postal: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Adreça electrònic: 

 
Autoritzo a rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del 
què disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud/instància, el correu electrònic i el 

telèfon mòbil (on rebreu per SMS un número de PIN que us permetrà accedir al document). 

 
NECESSITAT A LES QUE VOL RESPONDRE 

 

EN QUINS DELS 17 OBJECTIUS DE L’ODS S’UBICA LA PROPOSTA 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

 
Móra la Nova, de/d’_ de 202 

 

 
Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Móra la Nova 

 
 

C. Major, 88 43770 MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre) – Tel. 977 400 347 Fax 977 414 274 – CIF P4309500I 
wwww.moralanova.cat – e-mail: ajuntament@moralanva.cat 

 

Signat, 

http://www.moralanova.cat/
mailto:ajuntament@moralanva.cat


 

 
 

Informació sobre el tractament de dades personals   
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre 
(LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:  
Responsable: AJUNTAMENT DE MORA LA NOVA - Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA). 
Delegat de Protecció de Dades:  dpo@moralanova.cat 
Finalitat: Gestió del registre d’entrada.    
Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable 
Conservació: Les dades serán conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el 
que determini la normativa d’arxiu aplicable.  
Destinataris: El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria.  
Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, 
adreçant-se per escrit al registre del Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@moralanova.cat. 
Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.   
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).  
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