
Sol·licitud per fer constar el nom sentit en els expedients, diplomes i carnets  
d’educador/a en el lleure infantil i juvenil regulats per la Direcció General de Joventut

Dades personals

Nom que consta al DNI

1r cognom  2n cognom

DNI núm.: 
 

Exposo

Que el nom que consta al meu DNI és diferent del meu nom sentit.
Que el meu nom sentit està reconegut formalment mitjançant un certificat de la Direcció General d’Igualtat i consta a la meva 
targeta sanitària. 
 

Sol·licito 

Que es faci servir el meu nom sentit que és   
en el meu expedient, diploma i carnet corresponent al curs de:

Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Declaracions/Autoritzacions

1. Declaro, sota la meva responsabilitat, que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document 
original i que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

2. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies consultarà les dades necessàries a altres administracions o organismes 
per comprovar que compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud durant la seva vigència.

      M’oposo al fet que el Departament consulti les dades.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Còpia (o imatge escanejada) de la targeta sanitària amb el nom sentit.
Còpia (o imatge escanejada) del certificat emès per la Direcció General d’Igualtat.

 
Comunicació del Departament a la persona sol·licitant

1. D’acord amb l’art. 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o hagin estat elaborats 
per qualsevol altra administració. L’administració actuant pot consultar o demanar aquests documents llevat que l’interessat 
s’hi oposés.

2. D’acord amb l’art 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, s’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva 
responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o 
per al seu exercici, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment 
durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a 
verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documen-
tació quan sigui necessari.

3. Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Diplomats d’educació en el lleure infantil i juvenil”.

Responsable del tractament: Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Finalitat: la finalitat és la gestió, control, comprovació i edició dels diplomes i carnets dels diplomats de monitor/a i director/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil, i pedagogia del lleure i animació sociocultural.
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Legitimació: en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable 
del tractament.

Destinataris: les dades se cediran al Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’homologació del certificat de professionalitat, a 
altres administracions públiques d’acord amb les seves competències i a l’escola on ha formalitzat la seva inscripció al curs de 
formació corresponent, amb el consentiment previ de la persona interessada.

Drets de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General de Jo-
ventut per correu postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (joventut.tsf@gencat.cat) signat electrònicament 
amb DNI electrònic o certificat digital reconegut.

Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades.

Signatura
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