
DADES DEL/ DE LA SOL·LICITANT /INTERESSAT/ADA

Nom i cognoms / Raó social  

Document d’identitat  

Adreça  

Codi postal   Municipi  

Telèfon mòbil   Telèfon  

Adreça electrònica (2)  

DADES DEL REPRESENTANT (1)

(persona que presenta la sol·licitud, en cas de ser algú diferent de l’interessat/ada)

Nom i cognoms  

Document d’identitat  

Adreça  

Codi postal   Municipi  

Telèfon mòbil   Telèfon  

Adreça electrònica (2)  

Podeu fer aquest tràmit per internet a l’Oficina Virtual que trobareu a: https://seuelectrònica.granollers.cat amb DNI electrònic o 
un altre certificat digital. És obligatori l’ús de formularis específics en els tràmits en què estiguin disponibles.
(1) En el cas d’actuar com a representant legal declaro que disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta 
sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tipus de procediment.
(2) L’adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica. En cas de nomenar representant serà aquest 
qui rebrà l’avís de notificació.

Recordeu que el correu d’avís de notificació enviat a l’adreça electrònica només tindrà efectes informatius i que si no el rebeu, 
no impedirà que es consideri feta la notificació. Transcorreguts 10 dies naturals l’acte es donarà per notificat. Entreu a 
https://seuelectronica.granollers.cat/notificacions per a més informació o per verificar si teniu disponible una nova notificació.
Si voleu rebre o deixar de rebre les notificacions de manera electrònica, ho podeu fer presentant una sol·licitud a l’OAC o a tra-
vés del tràmit específic “Alta o baixa per rebre notificacions electròniques” que trobareu a 
https://seuelectronica.granollers.cat/tramits. Allà també podreu consultar la llista de tràmits que l’Ajuntament està en disposició 
de notificar de manera electrònica.

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Política de privacitat 
· Les vostres dades són tractades per l’Ajuntament de Granollers en relació amb el registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament.
· Base jurídica del tractament: tractem les vostres dades per al compliment d’una missió feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment d’obligació legal. Podeu 
ampliar aquesta informació a: www.granollers.cat/politicadeprivacitat 
· Drets: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant-vos a l’a/e: oac@granollers.cat o per correu 
postal: Ajuntament de Granollers, Porxada, 6, 08401 Granollers (Barcelona) 

Ajuntament de Granollers
OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Carrer Sant Josep, 7
Tel. 010 - 93 842 66 10
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En virtut de l’article 18 de la  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
sol·licito l’accés a la informació pública que es detalla a continuació:

DADES DE LA SOL·LICITUD

Informació sol·licitada: (Informació pública a la qual voleu accedir)

  

  

  

  

  

  

  

Motiu de la sol·licitud: (Opcional, no esteu obligat/ada a motivar la petició, però aquesta informació podrà agilitzar-ne la tramitació)

  

  

  

Format de la informació: (Indiqueu en quin format, si és possible, voleu tenir accés a la informació sol·licitada)

  

  

  

Documentació aportada: (si escau)

  

  

  

Declaració:

 Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que 
estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 
autoritzo l’Ajuntament de Granollers a fer les comprovacions oportunes, si escau, per tal de verificar-ho.

Política de reutilització de les dades 
Podeu accedir a la política de reutilització de les dades de l’Ajuntament de Granollers des d’aquest enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/granollers/avis-legal

Granollers ,   de/d’   de 20  Signatura:
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