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AUTORITZACIÓ PER LA CONSULTA D’ANTECEDENTS PENALS 

1. Dades personals1 

Nom i cognoms de la persona física 
                                                                                              

Núm. de Passaport 
 

Nacionalitat 
                                                                                              

Data de naixement (DD/MM/AAAA) 
 

País de Naixement 
                                                                                              

Nom de la població de naixement 
 

1. És necessari que empleneu tots els camps de dades personals per tal de poder fer la comprovació. Empleneu les dades en lletra majúscula. 

2. Dades relatives a l’autorització 
 
De conformitat amb allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), 
 
AUTORITZO: 
 
al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a comprovar per mitjans electrònics l’acreditació sobre la 
carència d’antecedents penals a Espanya o l’existència dels mateixos, en relació a la concessió de 
subvencions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre). 
 
Lloc i data 
 
 
 
 
Signatura de la persona física a dalt referenciada 

La signatura d’aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades 

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de subvencions i ajuts”  

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya. 
Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Ocupació. 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. 
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a 
oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu 
d’adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o 
correu electrònic adreçat a  protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat 
digital reconegut. Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/ 
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