
 

Sol·licitud de renovació / duplicat / ampliació d’idiomes de l’habilitació de guia de 
turisme de Catalunya  

I. Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Nom    Cognom1     Cognom 2 
 

DNI/NIE   Núm. d’habilitació 
 

Tipus de via  Nom de via      Número  Pis 
 

Municipi   Població      Codi postal          País 

 
Telèfon fix  Telèfon mòbil   Adreça electrònica 
 

II. Dades de l’habilitació 

Data d’expedició                     Data de validesa  
 
 

III. Exposo 

 
 Que la meva acreditació com a guia de turisme de Catalunya ha caducat i presento la següent documentació: 

- 1 foto mida carnet 
 

 Que m’han robat la meva acreditació com a guia de turisme de Catalunya i presento la següent documentació: 
- 1 foto mida carnet 
- Fotocòpia de la denúncia  

 
 Que he perdut la meva acreditació com a guia de turisme i presento la següent documentació: 

- 1 foto mida carnet 
 

 Que disposo de la documentació que acredita el coneixement d’una altra llengua de les que ja consten a la meva 
acreditació de guia de turisme de Catalunya: 

- 1 foto mida carnet 
- Original o còpia compulsada del certificat equivalent al nivell B2 o superior que acrediti el coneixement de la 

llengua (segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües –MECR- del Consell d’Europa) 

IV. Sol·licito 

 La renovació de la meva acreditació 
 Un duplicat de la meva acreditació 
 Una nova acreditació on constin els idiomes reconeguts 

 

Data       Localitat 
 

Signatura 
 
 
 
La signatura de la sol·licitud per la persona candidata comportarà: 

- L’autorització al Departament d´Empresa i Ocupació per comprovar les dades relatives a la meva identitat per mitjans 
electrònics i respecte que s’hi contenen.  

 No autoritzo el Departament d’Empresa i Ocupació per comprovar les dades relatives a la meva identitat per mitjans 
electrònics i, per tant, aporto la documentació acreditativa corresponent. 
 

- L’autorització per a la pràctica de les notificacions per mitjans telemàtics 

 No autoritzo el Departament d’Empresa i Ocupació per a la pràctica de les notificacions per mitjans telemàtics. 
 

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us  informem que les vostres dades 
formaran part del tractament Expedients administratius, responsabilitat de la Direcció General de Turisme del Departament  d’Empresa i 
Ocupació, amb la finalitat de gestionar les dades identificatives dels ciutadans i ciutadanes que han mantingut o sol·licitat alguna mena 
d'activitat o intervenció amb relació a les competències pròpies de l'entitat. Podeu  exercir els vostres  drets de l’afectat mitjançant 
escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008, 
Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades@gencat.cat  

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ TURÍSTICA 
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