Sol·licitud de certificació d’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de
treball
Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms
NIF/NIE:

Data de naixement:

Nom via:

Núm.:

Codi Postal:

Esc:

Pis:

Província:

Localitat:

Correu electrònic:

Telèfon :

Sol·licito :

L’expedició de la certificació d’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball corresponent al
certificat de professionalitat :

-Denominació del Certificat de Professionalitat:

-Reial Decret que el regula:

G146NCPRO-003-01

per considerar que compleixo amb els requisits establerts en els Reial Decret esmentat i en el Reial Decret
34/2008, de 18 de gener, modificat pel Reial Decret 1675/2010, de 10 de desembre, pel que es regulen els
certificats de professionalitat
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Documentació acreditativa:
Certificat d’empresa
Certificat d’alta al règim d’autònom i declaració de l’interessat de les activitats més representatives. (Només
treballadors autònoms)

La persona signant AUTORITZA al Servei d’Ocupació de Catalunya a efectuar les consultes telemàtiques
necessàries a PICA (Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa), a l’efecte de consultar dades del
NIF/NIE. En cas que no es vulgui donar l’autorització, marqueu la casella següent.
Denego el meu consentiment perquè el Servei d’Ocupació de Catalunya consulti via telemàtica dades de
meu NIF/NIE, per la qual cosa adjunto fotocòpia compulsada d’aquest document.

Signatura del/de la sol·licitant

Lloc i data,

A LA DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
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Protecció de dades : De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades que apareixen en aquest document constaran el fitxer automatitzat “Base de dades de subvencions i ajuts”. La finalitat
d’aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del 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 el qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.
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