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Formulari d’aportacions en procediment de consulta pública 

Dades identificatives 
Cognoms i nom o raó social 
      

Sexe 
 Home  Dona 

DNI/NIF/NIE 
      

 
 Dades del / de la representant, si escau 
Cognoms i nom  
      

En qualitat de (indiqueu: 
 apoderat/ada,   president/a 

DNI/NIF/NIE 
      

 altres:       ) 
 
Identificació l’adreça electrònica als efectes de comunicacions 

Correu electrònic 

 
Indicar si s’actua com a grup d’interès: 

 
 Sí.     En cas afirmatiu, número de registre de grups d’interès:       
 No 

 
En relació amb el procediment de consulta        es fan les aportacions següents:  

 

 
 

 
Declaració responsable 

Declaro que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.  

Localitat i data 
      
Nom, cognoms i signatura de qui sol·licita o qui representa 
      
 
 
 
 

 
Comunicació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la persona sol·licitant 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 
dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Processos participatius del Departament”. La finalitat del fitxer és la recollida de les 
aportacions de les persones físiques i dels representants legals de les administracions públiques i de les entitats interessades en els processos 
participatius relacionats amb els àmbits d’actuació del Departament. 

La unitat responsable del fitxer és la Secretaria General i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat 
establertes legalment. 

Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la 
legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria General per correu postal       (Passeig del Taulat, 266-270 
08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a secretariageneral.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital 
reconegut). 
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