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Sol·licitud d’exempció de les proves específiques o dels requisits d’accés als 
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a 
d’esport i tècnic/a superior d’esport

Dades personals
DNI Nom i cognoms

Municipi de naixement Data de naixement

Adreça Codi postal

Municipi Adreça electrònica Telèfon

Exposo
1. Que tinc la condició d’esportista d’alt nivell de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva de/d’

2. Que aporto la documentació següent:

Fotocòpia o referència de la resolució publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) o en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), que acredita la meva condició d’esportista d’alt nivell.

La referència de la resolució ha d’incloure el número de resolució, el número del diari oficial i la data de publicació del diari oficial.

Fotocòpia o referència de la resolució publicada en altres diaris oficials d’altres comunitats autònomes que acredita la meva 
condició d’esportista d’alt nivell.

La referència de la resolució ha d’incloure el número de resolució, el número del diari oficial i la data de publicació del diari oficial. 

Altres documents justificatius

Sol·licito

L’exempció de la prova específica de/d’:

L’exempció dels requisits d’accés de/d’:

Declaració del pare, mare, tutor/a o de l’aspirant si és major d’edat

____________________________________________________________________________________________________

___________________________

_, com a

_, declaro que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes.

Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Finalitat: Gestió de la planificació, organització i execució de les proves d’accés adreçades a l’alumnat i a la ciutadania que convoca el 
Departament.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Centres educatius, Administració educativa i plataforma corporativa de la Generalitat Gencat Serveis i Tràmits, per 
garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania fa amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina protecció de dades

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades.

Lloc i data 

Signatura

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/proves-acces.html
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