
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
 
Sol·licitud de participació 
 
Acció formativa       Centre on es realitza la formació  
          
 
Dades d’identificació 
Nom i cognoms NIF   nº Seg. Social             Correu electrònic 
                                     
Adreça     CP   Població / Municipi             Data naixement 
                                                                         

Mòbil                 Telèfon  Home        Sí    
             Dona                                Persona amb disminució  No   
 
Estudis realitzats ( titulació més alta ) 
 

  Sense estudis    F.P I o cicle formatiu de grau mig   Llicenciatura 
  Graduat escolar   F.P II o cicle formatiu de grau superior 
  Batxillerat   Diplomatura   

 
Àrea funcional      Categoria 

 Direcció   Directiu 
 Administració   Comandament mitjà 
 Comercial   Tècnic 
 Manteniment   Treballador/a qualificat 
 Producció  Treballador/a no qualificat 

 
Entitat on treballa actualment 
 
Autònom      Treballador per compte aliè     
Nom empresa NIF                      Núm. Patronal           Activitat de l’empresa 
                          
Adreça                CP                Població / Municipi               Codi CNAE 
                          
Núm. treballadors Hores lab. anuals   pime1   
               no pime 
DECLARO: 
- Que als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal i la corresponent normativa de desenvolupament, autoritzo l’ús de les meves dades 
personals contingudes en aquest document i el seu tractament informàtic per a la gestió de la sol·licitud a què 
fa referència el document, i al DAAM per al seu seguiment, control i avaluació de la formació rebuda. 

 
Signatura del/de la treballador/a 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data       

                                                      
1 Com a pime s’entenen les empreses que ocupen a menys de 250 persones, amb un volum de negoci anual que no superi els 40 milions 
d’euros, o que el balanç anual no superi els 27.000.000 d’euros i que compleixin el criteri d’independència (annex I del Reglament 68/2001).  
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