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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ACCÉS EN VEHICLE A L'ILLA DE VIANANTS DEL NUCLI URBÀ
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Com us notificarem o comunicarem:

Amb la presentació de la sol·licitud es considerarà com autoritzat. Contestem únicament les peticions denegades 
en un termini màxim de 10 dies.

El fet de facilitar una adreça de correu electrònic comporta que mostreu el vostre consentiment per rebre 
per mitjans electrònics, notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics relacionats amb aquesta 
sol·licitud. Si voleu rebre-les en paper marqueu a continuació:   .Les notificacions i les comunicacions electròniques es 
duen a terme mitjançant posada a disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament (amb el 
servei e-Notum): https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=805430008&codiDepartament=805430008 .

En el cas que el presenteu en suport paper per 
registre, signeu-lo. En cas de presentar-lo 
mitjançant registre electrònic de l'Ajuntament no és 
necessari signar-lo ja que se signarà de forma 
automàtica en fer l'assentament de registre.
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Informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

El responsable del tractament de les vostres dades de caràcter personal és l’Ajuntament de Castellbisbal amb la finalitat de 
disposar de les dades personals mínimes necessàries (entre d'altres: nom i cognoms, adreces personals i números de 
contacte) que permetin l’assentament de la sol·licitud al Registre d'entrada de documents de l’Ajuntament de 
Castellbisbal i la seva gestió administrativa per part del servei municipal corresponent, així com la seva 
conservació en arxiu públic. Es pot consultar la informació completa a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica:
https://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/normativa-municipal/3354-proteccio-de-dades/ . 
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