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Dades de la persona sol·licitant 
 

Nom Primer cognom Segon cognom 
 
 
 

Tipus de document d'identificació Número d'identificació 
 
 
 

Sexe Data de naixement 
 
 

Adreça 
 

Tipus de via Nom de la via    Número  
 
 
 
Bloc Escala  Pis Porta  Codi postal 
 
 
 
Província  Municipi   País 
 
 
Expedient AGAUR 

 
Any Línia Número d'expedient 
 

 
Situació laboral 

 
Situació laboral  
 
Altres dades 

 
 

Pertinença població romaní  Sí No No vol contestar 
 

Discapacitat reconeguda més gran o igual al 33%  Sí No No vol contestar 
 
 

Situació de risc d'exclusió de vivenda o sense llar  Sí No No vol contestar 
 
 

Nombre de membres de la unitat familar¹ Nombre de fills a càrrec² 
 

1. S'entendrà per unitat familiar la formada per la persona participant, el pare i la mare o, si escau, el tutor o tutora legal, els 
germans o les germanes solters/es menors de 25 anys que convisquin a la llar familiar, o els de més edat quan tinguin certificat 
de disminució , així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. En cas de participants que 
constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, la persona a la qual 
estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués. 
En cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també són membres computables el o la cònjuge, o si escau, 
la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles, si n'hi hagués. 

 
2. Cal indicar el número de fills menors de 24 anys que no treballen i que estan a càrrec de la persona participant. 
 
 
Franja d'ingressos mensuals de la unitat familiar 
 
 
Participant que viu en una llar on tots els membres estan sense feina:  Sí No  

 
 

Participant que viu en una llar amb un únic adult amb fills a càrrec:  Sí No  
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Declaració responsable i autorització verificació de dades 

 
Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades aportades  a la present sol·licitud. 

 
Autoritzo al SOC a que comprovi la veracitat de les dades declarades mitjançant la consulta de les dades 
disponibles a l'administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
NO autoritzo el SOC a comprovar la veracitat de les dades declarades mitjançant la consulta de les dades 
disponibles a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i aporto la documentació justificativa en 
relació amb la declaració de la discapacitat reconeguda. 
 

Signatura 
 
 
 
Lloc i data 
 
 
 
Protecció de dades:  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 i es tractaran en 
el fitxer de base de dades de persones demandants d’ocupació inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la 
finalitat del qual és gestionar el tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, i en el fitxer de base de dades de l’alumnat, la finalitat del qual és gestionar el 
tractament de dades de l'alumnat inscrit i que vol fer cursos al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L’òrgan 
administratiu responsable és la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019-
Barcelona. Adreça electrònica protecciodades.soc@gencat.cat davant la qual podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició. 


	NOM: Guillermo
	PRIMER_COGNOM: Esteban
	SEGON_COGNOM: Oliver
	TIPUS_ID: NIF
	CODI_ID: 73023552R
	SEXE: Home
	DATA_NAIXEMENT: 11/12/1992
	TIPUS_VIA: Carrer
	NOM_VIA: Vía Ibérica
	NUMERO: 2
	BLOC: 1
	ESCALA: 1
	PIS: 6
	PORTA: b
	CODI_POSTAL: 50009
	PROVINCIA: Zaragoza
	MUNICIPI: Zaragoza
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	ANY: 2018
	LINIA: FI_B
	NUM_EXP: 00110
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	DISCAPACITAT: N
	SENSE_LLAR: N
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	TITOL_2: FITXA DE PARTICIPANT
	ATUR_TOTS: N
	FILLS_CARREC: N
	AUT_S: S
	AUT_N: Off
	SITUACIO_LABORAL: Ocupat per compte d'altri
	INGRESSOS: No vull contestar


