Diligència de presentació de documentació per a subjectes obligats a
tramitació electrònica

________________________________adscrit/a a l’oficina de registre de la Gerència Territorial de la Catalunya
Central, de l’Institut Català de la Salut, ha informat al/la senyor/a _______________________________________
amb DNI número __________________________
que és persona física que realitza una activitat econòmica, professional, empresari/a individual o autònom/a;
que actua com a representant o empleat/da de l’empresa (nom empresa gestoria, etc);
i que presenta un/a (tipus document) adreçat/da a ___________________________________________________
que, d’acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i l’article 3 de l’Ordre de la Generalitat PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les
condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, correspon a una tramitació per la qual està
obligat/da a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, sense que estigui
previst el supòsit de presentació en paper en aquesta oficina.
Aquest fet es comunica a la unitat __________________________________a l'efecte del que estableix l’article
68.4 de l’esmentada Llei 39/2015 i aquesta diligència s’adjunta a la documentació presentada.
Sant Fruitós de Bages, _____de______________________de 20_____
He estat informat/da per l’oficina de registre________________________________________________________
Signatura presentador/a

Signatura registrador/a oficina

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: registre d'entrada i sortida de documents.
Responsable del tractament: Direcció General d'Atenció Ciutadana. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Finalitat del tractament: recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració pública, així com la informació que
acredita l'expedició de documents adreçats a la ciutadania.
Legitimació: exercici de poders públics d'acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Destinataris: les vostres dades es podran comunicar a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés, la rectificació, la supressió i la limitació o l’oposició al tractament de les vostres dades
(http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/).
Més informació sobre el procediment per exercir els vostres drets al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, accedint a
l'apartat Protecció de dades de caràcter personal (http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/).

