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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques,
estableix que les persones físiques no estan obligades a
relacionar-se a través de mitjans electrònics podran escollir
en tot moment si es comuniquen amb l’Administració per a
l’exercici dels seus drets i obligacions per aquest mitjà.
SI DESITGEU REBRE LES NOTIFICACIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
HAUREU DE PRESTAR EL VOSTRE CONSENTIMENT DE FORMA EXPRESSA.

COM HO FAIG?
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Accedir a la pàgina web de XALOC, a l’apartat de Tràmits i gestions de la
Seu electrònica:

https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica
2

!!!

Omplir la sol·licitud “Consentiment de persona física per relacionar-se per mitjans
electrònics”.
Podeu presentar en línia utilitzant qualsevol sistema d’identificació i signatura digital
admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (idCAT Mobil, certificats digital,
Cl@ve, etc) o bé presencialment a qualsevol de les oficines de XALOC.
TINGUES PRESENT:
En qualsevol moment podeu decidir que les notificacions successives es deixin de
practicar de forma electrònica.
La revocació del consentiment es tramitarà de la mateixa forma, a través de la Seu
electrònica. Caldrà emplenar i presentar el formulari “Revocació del consentiment per
relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics”.

Sóc persona física, actualment rebo notificacions electròniques de XALOC
en matèria de trànsit, he d’omplir igualment aquest formulari?
Sí, la prestació d’aquest consentiment cal fer-la igualment per tal que XALOC pugui
notificar procediments tributaris i de recaptació.

Fins l’1 d’abril de 2020, en tots els enviaments de notificacions que realitza XALOC en format paper apareix una nota
informativa sobre les novetats d’aquesta normativa a través de mitjans electrònics. (Llei 39/2015, d’1 d’octubre)

