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Preferències per a rebre noti�cacions amb caràcter general

Dades de l’interessat/ada

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Tipus de document identi�catiu Número d’identi�cador 

Telèfon alternatiuTelèfon mòbil

Adreça electrònica

Si escau, dades del / de la representant

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Tipus de document identi�catiu Número d’identi�cador 

Telèfon alternatiuTelèfon mòbil

Adreça electrònica

Adreça electrònica per a avisar-vos quan tingueu noti�cacions

Telèfon mòbil per a avisar-vos quan tingueu noti�cacions

Sol·licito rebre en paper les noti�cacions de tots els procediments administratius impulsats per la Diputació
de Barcelona

La preferència que heu triat per a rebre les noti�cacions de la Diputació es farà efectiva a partir del dia següent
del registre d’aquesta sol·licitud, llevat que hàgiu indicat una altra opció per a uns tràmits o procediments
especí�cs.

Sol·licito rebre per mitjans electrònics les noti�cacions de tots els procediments administratius impulsats
per la Diputació de Barcelona, amb caràcter general: 

Declaració de responsabilitat

Declaro que les dades que consten en aquest document són certes i em comprometo a comunicar-ne
qualsevol variació.
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Si presenteu la sol∙licitud per correu postal o certi�cat, envieu‐la a la seu de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126.
08008 Barcelona). Hi heu d’adjuntar una còpia del DNI o d’un document acreditatiu de la vostra identitat, d’acord amb la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, d de 20 Signatura de l’interessat/ada

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud seran tractades per la Diputació de 
Barcelona d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Les vostres dades també seran objecte de tractament per la unitat 
administrativa a la qual correspongui el coneixement i la gestió de l’assumpte, d’acord amb la política de 
protecció de dades de la Diputació de Barcelona.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les dades personals, la Diputació de 
Barcelona posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat).
Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una 
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la �nalitat que en va motivar la recollida, es conservaran 
seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, no se cediran 
a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és que, per motiu 
d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de seguretat, o si ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d'accés, recti�cació, supressió, oposició i limitació al tractament de les vostres dades 
a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://www.diba.cat/web/registre/
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