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R/N: 13958/ G0891 

Reclamació per responsabilitat patrimonial 

Dades de la persona que reclama 
 

 

 

En qualitat de: 
 Pare  Mare  Representant legal  Persona perjudicada 

Nom Primer cognom Segon cognom Tipus de document d’identificació      Número 
DNI  NIE  Passaport 

Adreça electrònica  Telèfon mòbil  Telèfon fix 

Marqueu la casella següent, si hi esteu interessats: 

 Vull rebre els avisos sobre la tramitació d’aquesta sol·licitud per correu electrònic. 

Adreça 

Localitat Codi postal Província 

Dades del sinistre 
Nom i cognoms de la persona perjudicada Tipus de document d’identificació      Número 

DNI  NIE  Passaport 
Quantitat aproximada que es demana (quantificació del dany en euros) 

Centre educatiu i/o lloc on s'han produït els fets 

Municipi del centre educatiu Serveis territorials 

Data dels fets Hora dels fets 

Descripció dels fets 

Comunicació per mitjans electrònics 
Opto pel canal de comunicació electrònica i per rebre les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb  
aquesta reclamació patrimonial. (Mitjançant aquesta opció rebreu l’avís de la notificació electrònica al telèfon mòbil i/o a l’adreça 
electrònica que hàgiu especificat, i que és també on se us informarà de la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 
Podreu consultar les vostres notificacions electròniques a espai “Àrea privada” de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://seu.gencat.cat/). Des que rebeu l’avís de notificació disposareu de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació.) 

https://seu.gencat.cat/


D’acord amb l’article 28 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació d’aquesta 
reclamació autoritza el Departament d’Educació per comprovar la conformitat de les dades i documents que s’hi contenen o es declaren. 
Podeu oposar-vos expressament a la consulta o comprovació a continuació: 
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M’oposo que el Departament d’Educació consulti les meves dades d’identitat (DNI o NIE), per la qual cosa adjunto la documentació 
acreditativa corresponent. 

Si considereu que el Departament no ha de consultar les vostres dades personals i us hi voleu oposar, a més d’haver-les d’aportar 
documentalment, haureu de justificar motivadament la vostra oposició exercint el vostre dret d’oposició. Podreu trobar la sol·licitud en 
l’enllaç següent http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/ 

Documentació 
Indiqueu la documentació que s’adjunta 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Tractament: Serveis i tràmits gencat       
Responsable del tractament: Secretaria General  
Finalitat: Reclamacions patrimonials 
Legitimació: Missió d'interès públic 
Destinataris: Administracions públiques amb competència en la matèria i asseguradores. Les dades no es comunicaran a tercers, 
excepte en els casos previstos per llei 
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: 
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/responsabilitat-patrimonial.html 

He llegit i accepto la informació bàsica sobre protecció de dades 

Lloc i data 

Signatura 

Departament d’Educació 
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