ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

F01-PR7-R07 COMUNICACIÓ DE DADES PER A LES NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS
Versió: 03

Interessat: (1)
Nom: .....................................................................................................................................................
DNI: ....................................................
Sol·licitud:
Marqueu una de les dues opcions (2):



Comunico la següent adreça per d’enviament postal de totes les notificacions i comunicacions emeses
des de l’OAGRTL:
Adreça fiscal:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Altres dades d’interès (opcional):

Telèfon: ..................................................................................................................................................................
Correu electrònic: ..................................................................................................................................................



Comunico el meu consentiment a rebre per mitjans electrònics les notificacions dels actes i resolucions
de tots els procediments de l’OAGRTL (excepte les derivades de procediments sancionadors en matèria de
trànsit, que s’ha de tramitar a través de la DEV Direcció electrònica vial).
Comunico les següents dades del mòbil i/o del correu electrònic per tal que l'OAGRTL m’avisi en el moment
de posada a disposició d'una notificació electrònica:
Mòbil: .......................................................................................................................................................
Correu electrònic: ......................................................................................................................................

Notificacions electròniques: Regulació: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Condicions del servei de notificacions electròniques de l’OAGRTL: Decret que regula els mitjans de notificació electrònica que utilitzarà
l’OAGRTL per a la comunicació amb els seus ciutadans. Accessible a través de la seu electrònica de l’OAGRTL
https://seuelectronica.oagrtl.cat/ .

Advertiment:
Aquestes dades, un cop validades, s'utilitzaran a partir de la pròxima comunicació o notificació que s'emeti
des de l'OAGRTL.
Lloc i data:

Signatura (1):

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de
desenvolupament, us informem que les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari, així com les que pugueu adjuntar
en relació a aquesta sol·licitud/petició, seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició
presentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a l’OAGRTL Rambla Ferran, 18 –
25007 Lleida, indicant clarament nom, cognoms i adreça, i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat.

ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

ANNEX:
Nota: Les persones jurídiques i altres subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les
administracions públiques d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques poden comunicar a l’OAGRTL un número de mòbil i/o
una adreça de correu electrònic d’avís de la posada a disposició d’una notificació a través del tràmit
“Comunicació de dades per a les notificacions (electròniques o en paper)” de l’oficina virtual de l’OAGRTL
https://ov.oagrtl.cat/

Instruccions:
(1) Ho ha d’emplenar i signar la persona física interessada.
(2) Heu de marcar en la casella corresponent si voleu rebre les notificacions i comunicacions per correu
postal o bé per mitjans electrònics.

