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R/N: 20884/OR00079

Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració

Dades d’identificació

Número d’expedient

Entitat beneficiària NIF

Nom i cognoms del/de la representant legal DNI, NIE o passaport

Declaro

A l’efecte de fer públiques les retribucions dels òrgans d’administració, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Que els òrgans de direcció o d’administració de la persona jurídica que represento no perceben cap 
retribució.

Que els òrgans de direcció o administració de la persona jurídica que represento perceben les 
retribucions següents:

Càrrec directiu Retribució bruta anual

Informació bàsica sobre el tractament de les dades: Serveis i tràmits Gencat

Responsable del tractament: Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.

Finalitat: Garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania fa amb l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o 

oposició al tractament. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com 

exercir-los en el web del Departament d'Educació.

Informació addicional: a l’apartat Serveis i tràmits Gencat del Departament de la Presidència.

Informació bàsica sobre el tractament de les dades: Gestió de subvencions

Responsable del tractament: Direcció de Serveis.

Finalitat: Tramitar, gestionar, resoldre i fer el seguiment de les subvencions que atorga el Departament 

d'Educació. Els usos de les dades que es preveuen són conèixer les subvencions sol·licitades, els imports 

atorgats i l'estat de tramitació dels expedients; consultar les subvencions sol·licitades i atorgades a una 

persona física o jurídica determinada, i treballar les dades a efectes estadístics.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o 
oposició al tractament. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com 

exercir-los en el web del Departament d'Educació.
Informació addicional: a l’apartat Gestió de subvencions del Departament d’Educació.

Signatura del/de la representant legal

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://presidencia.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/llistat-alfabetic/120-serveis-tramits
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-subvencions
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