
Petició genèrica
  
Dades d'identificació de la persona física

Nom i cognoms NIF/NIE

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Adreça postal

Població Codi postal

  
Motiu de la petició
Assumpte

Exposo:

Sol·licito:

On va adreçada 
Indiqueu el departament o organisme de la Generalitat on va adreçada la vostra petició. Si no ho sabeu, indiqueu l’àmbit o tema general 
que hi està relacionat.

Ens destinatari

Àmbit/Tema



  
Documentació annexa

Annexo la documentació següent:

  
Dades de notificació i contacte de la persona física

Nom i cognoms NIF/NIE

Telèfon fix* Telèfon mòbil* Adreça electrònica*

Adreça postal

Població Codi postal

*(És obligatori indicar almenys un mitjà de contacte.)

Població i data

Signatura de la persona sol·licitant

 Vull comunicar-me per mitjans electrònics. (Aquesta preferència inclou tant les comunicacions que heu de realitzar com les 
notificacions dels actes administratius relacionades amb aquesta petició. Si no marqueu la casella, rebreu les notificacions en paper 
a l’adreça que indiqueu en aquest formulari.)

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament:  registre d’entrada i sortida de documents. 
Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. 
Finalitat: recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració pública, així com la informació que 
acredita l'expedició de documents adreçats a la ciutadania.  
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés, la rectificació o la supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al 
tractament a: https://politiquesdigitals.gencat.cat/tractament_dades_drets  
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres dades 
personals: https://politiquesdigitals.gencat.cat/tractament_dades_118  
  
Altrament, i segons l’àmbit de la vostra sol·licitud, la unitat destinatària us informarà sobre el tractament de dades específic en què 
s'inclouran les vostres dades personals i us indicarà qui és el responsable del tractament, la finalitat i una adreça electrònica on podreu 
trobar informació addicional.   
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*(És obligatori indicar almenys un mitjà de contacte.)
Indiqueu el nom del fitxer amb dades personals
Signatura de la persona sol·licitant
Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament:  registre d’entrada i sortida de documents.
Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.
Finalitat: recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l'Administració pública, així com la informació que acredita l'expedició de documents adreçats a la ciutadania. 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés, la rectificació o la supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al tractament a: https://politiquesdigitals.gencat.cat/tractament_dades_drets 
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació, consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres dades personals: https://politiquesdigitals.gencat.cat/tractament_dades_118 
 
Altrament, i segons l’àmbit de la vostra sol·licitud, la unitat destinatària us informarà sobre el tractament de dades específic en què s'inclouran les vostres dades personals i us indicarà qui és el responsable del tractament, la finalitat i una adreça electrònica on podreu trobar informació addicional.  
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