Sol·licitud genèrica

Ompliu el formulari de sol·licitud

Els camps indicats amb asterisc són obligatoris.
S'ha de triar el tipus de sol·licitant:





OGID – AGR

Persona física: la persona sol·licitant actua en nom propi.
Persona física en representació autoritzada de tercers: qualsevol persona física o jurídica atorga la representació a
una tercera persona, amb certificat digital, perquè pugui dur a terme, en nom de la persona representada, els
tràmits i les actuacions a la UAB per als que se l'ha habilitat en el model d'autorització de representació.
Persona jurídica: sol·licitud presentada per un representant legal de l'ens.
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En el cas de les persones físiques en representació de tercers cal omplir manualment els camps d'identificació de la
persona representada:
• Tipus de document
• Número de document
• Nom
En el cas de les persones jurídiques el certificat conté tant les dades del representant com de la persona
representada i s'inclouran automàticament al formulari.

Les notificacions es poden fer mitjançant:
• Correu electrònic
• Correu ordinari
Podeu copiar les dades de notificació prement el botó Copia correu electrònic o Copia adreça postal

OGID – AGR
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Si voleu adjuntar documents seguiu les instruccions següents:
1.- Per adjuntar un fitxer (doc, docx, pdf, txt, rtf, odf,), feu clic al botó Afegeix document
2.- Seleccioneu el fitxer (màxim 4Mb) que desitgeu annexar a la sol·licitud.
3.- Si voleu adjuntar més documents (fins a un màxim de 5), torneu a fer clic al botó
Afegeix document
4.- Si voleu eliminar un document, premeu el botó Elimina document
dreta del document
Premeu el botó

situat a la

Accepta

Quan la persona sol·licitant actuï en representació autoritzada de tercers caldrà adjuntar el model d'autorització de
representació.
Nota: El model d'autorització de representació s'ha de signar (en forma manuscrita), escanejar i adjuntar a la
sol·licitud, en cas que el tipus de sol·licitant sigui una persona física en representació autoritzada de tercers.

OGID – AGR
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Valideu la sol·licitud

• Apareixerà la pantalla amb les dades introduïdes al formulari.
• Premeu Corregeix si voleu fer qualsevol modificació sobre les dades que heu omplert.
o Tingueu en compte que, en cas que modifiqueu el contingut del formulari, haureu de tornar
adjuntar els documents.
• Un cop carregat l’aplicació de signatura s’activarà el botó per signar.

•
•

Per signar el document premeu el botó Signa
Us apareixerà una finestra on podreu seleccionar el certificat amb què voleu signar la sol·licitud:

Seleccioneu el certificat de la llista desplegable que apareix i premeu Accepteu

OGID – AGR
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Informació de registre

Aquesta pantalla us mostra les dades bàsiques de la vostra sol·licitud al Registre electrònic de la UAB.

Podeu visualitzar/imprimir/desar el justificant de registre en format pdf prement el botó

OGID – AGR

Justificant
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Justificant pdf del tràmit presentat al Registre electrònic de la UAB:
•

Justificant de persona física:

•

Justificant de persona física en representació autoritzada de tercers:
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•

Justificant de persona jurídica:

Per finalitzar i tornar a la pàgina d’inici de la Seu electrònica premeu el botó

OGID – AGR

Accepta
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