CERTIFICAT COINCIDÈNCIA ENTRE SUPORT
PAPER I DIGITAL
T-054

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NIF / CIF*
Nom i cognoms / Raó social*
Adreça*

Núm.*

c
Altres dades de l’adreça
(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província*

Municipi*

Telèfon fix*

Telèfon mòbil*

Codi Postal*
Correu electrònic*

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT *
(persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)
NIF

Nom i cognoms

Adreça

Núm.

Altres dades de l’adreça
(km, bloc, escala, pis, porta, local, altres)

Província

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Codi Postal
Correu electrònic

DADES DEL/LA TÈCNIC/A
Nom i cognoms

Document

Data document

Núm. visat

Data visat

AJUNTAMENT D’OLIVELLA
Plaça Major, s/n – Telèfon 938968000 – A/e:olivella@diba.cat – 08818 OLIVELLA
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CERTIFICAT COINCIDÈNCIA ENTRE SUPORT
PAPER I DIGITAL
T-054

DADES DE LA SOL·LICITUD

c Referència cadastral*

Emplaçament
Polígon

En cas de sòl no urbanitzable:

Parcel·la

L’
DECLARO:
Que el contingut de la documentació presentada en suport electrònic que acompanya la sol·licitud
assenyalada coincideix plenament amb la que figura en suport paper.

Data i signatura

Olivella........de........................de...........

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al
fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA de titularitat de
l’Ajuntament d’Olivella i són objecte de tractament amb la finalitat
de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no
són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho
autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al tractament,
adreçant-vos al registre general de l’Ajuntament d’Olivella o
telemàticament mitjançant la web www.olivella.cat

1

L’accés a les notificacions electròniques es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olivella mitjançant certificat
electrònic reconegut de la persona interessada, o alternativament mitjançant clau concertada. La notificació està disponible durant 10
dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considera rebutjada, el tràmit es té per efectuat i el procediment continua.
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