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Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Aquest espai s'ha d'emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere,) s'identifiqui amb el nom sentit d'acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.
Tipus document d'identitat
Gènere
Indiqui com vol rebre els avisos:
Adreça d'empadronament
Altres dades de la persona sol·licitant
Estat civil
Demanda asil?
Any d'arribada al municipi
Provinent de:
Si prové d'un altre municipi, indiqueu l'any del primer empadronament a Catalunya
Té dificultats que li suposen una limitació objectiva per a l'aprenentatge:
Formació que acredita la persona sol·licitant
Mòdul A.1: competències lingüístiques en català
Nom del programa 
Entitat organitzadora
Any de finalització
Durada
(hores)
Mòdul A.2: competències lingüístiques en castellà
Nom del programa 
Entitat organitzadora
Any de finalització
Durada
(hores)
Mòdul B: coneixements laborals
Nom del programa 
Entitat organitzadora
Any de finalització
Durada
(hores)
Mòdul C: coneixements de la societat catalana
Nom del programa 
Entitat organitzadora
Any de finalització
Durada
(hores)
Documentació aportada per la persona sol·licitant
Declaracions responsables
 
Declaro, sota la meva responsabilitat, 
 
1. Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic assabentat/ada de l'obligació de comunicar a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant.
 
2. Que la documentació que s'adjunta és una còpia idèntica del document original.
 
3. Que tinc reconeguda la condició de persona discapacitada, si escau.
 
4. Que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
 
Signatura de la persona sol·licitant
Comunicació del Departament a la persona sol·licitant
 
1.Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Serveis especialitzats en l'àmbit migratori”
 
Responsable del tractament: Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de sol·licituds en l'àmbit migratori.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Destinataris: Les dades es cediran a l'Administració de l'Estat, segons el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. A altres administracions i organismes públics, segons la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i el Reglament que la desplega, aprovat mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de novembre. A entitats responsables d'impartir formació sociolaboral, cultural o de llengua, amb el consentiment previ de l'interessat.
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 Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a immigracio.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). 
Informació addicional al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades 
 
D’igual manera, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran també al fitxer corresponent del municipi on esteu empadronat/da que ha de garantir la prestació del servei de primera acollida en compliment de l’article 14 de la Llei 10/2010, del 7 de maig i dels articles 18 i 21 del Decret 150/2014, de 18 de novembre. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, us heu d’adreçar al municipi de referència.
 
Amb la vostra signatura, autoritzeu explícitament la unitat responsable del fitxer per al tractament de categories especials de dades amb les finalitats indicades.
 
2. Durada del servei de primera acollida: el temps transcorregut entre la inscripció de la persona al servei (moment a partir del qual se la considera usuària) i el lliurament del certificat de la formació realitzada no pot superar el termini de dos anys, tal i com determina l’article 3.2 en relació amb l’apartat d) de l’article 8 del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.
 
3. El Departament pot comunicar a la persona sol·licitant que el Certificat d'Acollida està dipositat a l'ens local on consta empadronada. La comunicació es farà via SMS al telèfon mòbil que s'hagi indicat. 
 
4. 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 al Departament a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el requeriment de documentació quan sigui necessari. 
 
5. El Servei de Primera Acollida està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu de la Unió Europea.
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