CAIB

Model/03 Data 30/06/2017

SOL·LICITUD
DADES DEL SOL·LICITANT
NIF/NIE
Nom
CIF

Espai per al
registre
d’entrada

Llinatge 1

Llinatge 2

Raó social

Adreça electrònica
Adreça

Núm.

Codi postal:

Localitat:

1

Província :
Telèfo
n

Pis

Porta

Municipi:
1

País :
Fax

DADES DEL REPRESENTANT 2
NIF/CIF

Llinatge 1

Nom

Llinatge 2
Raó social

Adreça electrònica

Telèfon

Fax

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
Vull rebre la notificació telemàticament
Vull rebre la notificació per correu certificat
Vull rebre la notificació per altres mitjans (indicar quin):
Adreça 3
Codi postal:
Província1:

Núm.
Municipi:

Localitat:

Pis

Porta

País1:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, consentiu expressament que les dades facilitades siguin recollides i tractades en un fitxer del qual és
titular el centre gestor d’aquest procediment, al qual està destinat aquest escrit. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició davant aquest centre gestor.

EXPÒS 4:

SOL·LICIT 5:

DOCUMENTACIÓ
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics
Autoritz l’obtenció dels documents o dades necessàries per a la tramitació d’aquest procediment que
puguin ser consultats a través de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a l’efecte (art.
28.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques).
No ho autoritz (En aquest cas, heu d’aportar la documentació que es requereix en el procediment
que correspon.)
Documentació que ja està en poder d’una administració pública 6 (art.28 de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre)
1. Identificació del document:

2. Identificació del document:

Identificació de l’expedient, registre, base de dades Identificació de l’expedient, registre, base de dades
o d’altres:
o d’altres:
Òrgan:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació (si escau):

Codi segur de verificació (si escau):

3. Identificació del document:

4. Identificació del document:

Identificació de l’expedient, registre, base de dades Identificació de l’expedient, registre, base de dades
o d’altres:
o d’altres:
Òrgan:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació (si escau):

Codi segur de verificació (si escau):

Documentació que s’adjunta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
………………………………………, ………………….. d………………………………………. de 20………
(Signatura)

DESTINACIÓ 7 :
Codi d’identificació:

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.

.

1. La província o l’estat només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.
2. Si actuau com a representant d’una altra persona, física o jurídica, n’heu de consignar el DNI o el NIF,
respectivament. Així mateix, heu de presentar el document que acrediti que teniu autorització per fer
la funció de representant, i en l’apartat Documentació que s’adjunta hi heu de fer constar que
presentau aquesta acreditació.
3. Heu d’escriure l’adreça postal on voleu que se us notifiqui la resolució de la vostra sol·licitud si no
heu indicat cap mitjà electrònic i si l’adreça es diferent de la que heu posat a les dades del sol·licitant.
4. En l’exposició dels fets, heu d’explicar una sola circumstància en cada paràgraf numerat. Descriviulos de manera concisa i, si voleu, començant amb la paraula Que. Si heu d’adjuntar documentació
sobre algun punt, feis-hi referència amb alguna d’aquestes frases: cosa que acredit amb la
documentació adjunta o circumstàncies que queden provades amb el document adjunt.
5. Indicau de manera clara i breu allò que sol·licitau, sense repetir cap dels fets exposats en l’apartat
anterior. Aquí teniu unes frases que us poden servir d’exemple: Que se m’admeti en la provisió de llocs
de treball [...], Que em sigui concedit [...], Que se’m permeti incorporar-me a [...], Que es corregeixin les
dades que figuren [...], Prendre part en les proves de [...], La concessió de [...].
6. Si la documentació que ara se us sol·licita ja l’heu aportada anteriorment o ha estat elaborada per
qualsevol administració, emplenau las dades identificatives perquè l’Administració pugui accedir als
documents esmentats. Exemple:
Identificació del document: Informe energètic
Identificació de l’expedient o registre d’entrada: L19E123/2017
Òrgan: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Administració. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Codi segur de verificació (si escau): CUV20160111-1691716669
7. Nom de l’òrgan que ha de tramitar la sol·licitud. Podeu concretar el departament (secretaria general
o direcció general, per exemple), si el sabeu. A continuació, heu d’escriure el codi d’identificació
corresponent a l’òrgan. Si no el sabeu podeu cercar-lo a la pàgina web ”atenció a la ciutadania” o bé
demanar-lo a les oficines del Registre.

