
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

Full de dades relatives a la convocatòria de proves per a l’obtenció del títol 
de gestor administratiu 
Dades de la persona sol·licitant 
Primer cognom Segon cognom Nom 

Nacionalitat DNI o passaport 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica 

Adreça Localitat Codi postal 

Titulació Universitat Any 

Documents que s’hi adjunten1 

  Fotocòpia del DNI
  Fotocòpia del passaport o targeta d’estrangeria
  Fotocòpia del justificant com a sol·licitant de treball
  Fotocòpia del justificant de la discapacitat al·legada
  Fotocòpia del justificant de família nombrosa
  Altres (especifiqueu-lo)    

Validació de l’entitat bancària 
Segell de l’entitat bancària que acredita que la persona sol·licitant ha ingressat la quantitat de 100 euros en concepte de drets 
d’examen per la participació en la convocatòria de proves al compte corrent ES30-2100-0679-19-0200552620 

Declaració de la persona sol·licitant 
Declaro que són certes totes les dades consignades a la sol·licitud i que compleixo els requisits 
determinats en la resolució de la convocatòria per concórrer a les proves. 

Les dades d’aquesta sol·licitud s’incorporaran a un fitxer del qual és responsable el Consell de Col·legis 
Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. La persona interessada tindrà dret a sol·licitar i obtenir 
informació de les seves dades, i també que es rectifiquin i cancel·lin en el termes que preveu la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Les dades personals (nom, cognoms i adreça postal) podran ser facilitades a entitats, empreses o 
institucions col·laboradores del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya 
exclusivament, per oferir productes i serveis d’utilitat per a aquestes proves. 

 Autoritzo que les meves dades personals s’utilitzin d’acord amb el paràgraf anterior. 
Signatura de la persona sol·licitant 

Lloc i data  

1. Marqueu les caselles dels documents que hi adjunteu.
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