
 

D’acord amb la Llei 19/2014, de  29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a sol·licitar de l’Institut La Guineueta, l’accés a la informació 
pública, en qualsevol format o suport, que estiguin en poder de  l’Institut La Guineueta que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions públiques. 
Les dades que vostè ens proporciona seran incorporades en un fitxer de titularitat del TSCAT amb la finalitat de tramitar la seva petició. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament en 
aquells supòsits que sigui necessari per a totes aquelles qüestions derivades de la seva sol·licitud o pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que 
disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot, en tot moment, exercir els seus dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se 
a Cr. Artesania, 53-55 de Barcelona 

 

SOL·LICITUD DE TRÀMIT DE TÍTOL ACADÈMIC I PROFESSIONAL NO UNIVERSITARI 
 

 
Dades de l’alumne/a sol·licitant 
Nom i cognoms        DNI/NIE/Passaport   
           
Data naixement  País de naixement   Nacionalitat  Sexe   

              Home   Dona 
Adreça       Codi Postal 

 
Municipi    Adreça electrònica      Telèfon 

 

 
Dades acadèmiques 

Nom del títol sol·licitat        Codi de l’ensenyament 

            

Anys i més d’acabament dels estudis       

 
Nom del centre de finalització i superació dels estudis     Codi del centre 

 

 
Tipus de pagament 

 Ordinari 
 Família nombrosa  general 
    Especial 
 Família monoparental 
 Discapacitat igual o superior al 33% 
 Víctimes d’actes terroristes (i cònjuges i fills)     

 

Sol·licito 

Que s’expedeixi el títol sol·licitat.  

 

Documentació que adjunto 

 
 Carnet de família nombrosa (si es dóna el cas) 

 Carnet de família monoparental (si es dóna el cas) 

 Resolució de grau de discapacitat (si es dóna el cas) 

 Acreditació de ser víctima d’actes terroristes (si es dóna el cas)  

 

Lloc i data 

Barcelona, a                    de                                 de 202 

Signatura de la persona sol·licitant      

      


