
 
 
 
 

   
 

Declaració jurada o promesa 
 

 

Dades de la persona sol·licitant 

 

Primer cognom Segon cognom  Nom 

Nacionalitat   DNI o passaport 

Telèfon fix Telèfon mòbil  Adreça electrònica 

Adreça Localitat  Codi postal 

Titulació Universitat  Any 

 

 
Per tal de donar compliment al que disposen en matèria de drets i deures lingüístics l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, el Reial decret 756/2006, de 16 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat 
a la Generalitat de Catalunya en matèria d'expedició del títol de gestor administratiu i la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística, els participants en les proves han d'acreditar que la gestoria administrativa a la qual aspirin 
estarà en condicions d'atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials, així com disposar 
del personal que en tingui coneixement adequat i suficient per a exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball. 
 

A tal efecte, en virtut del que disposa la Resolució del Departament de Justícia, Drets i Memòria per la qual es 
convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, em comprometo, sempre i quan el meu despatx 
professional s’ubiqui a Catalunya, a disposar de personal contractat que disposi del certificat de nivell C1 de 
coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats 
equivalents que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril. 

 

 

 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsables del tractament: Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia i Consell de Col·legis Oficials 
de Gestors Administratius de Catalunya.  
Finalitat: Gestió de les proves d’accés i, en el supòsit de declarar-se apte l’aspirant, gestió de títols i registre professional.  
Legitimació: Compliment d’una obligació legal i consentiment de l’interessat.  
Persones destinatàries: Les dades es comunicaran al Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius d’Espanya i, excepcionalment, 
en els casos que determini la legislació vigent. No es preveuen cessions a tercers països.  
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat davant dels 
responsables del tractament.  

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del Departament de 
Justícia i al web del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. 

 

      He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades 

 
Signatura 

 

 

 

 

Lloc i data 
 

 


	Primer cognom: 
	Nacionalitat: 
	Telèfon fix: 
	Adreça: 
	Titulació: 
	Lloc i data: 
	Segon Cognom: 
	Nom: 
	dni: 
	Mòbil: 
	E-mail: 
	Localitat: 
	Codi Postal: 
	Universitat: 
	Any: 
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off


