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El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de l'enviament de documentació

•  Fitxer enviat:  formulariTRE006SOLC190314162646.pdf  
•  Resum*:  6b6d08832b822fbe42f310e9470825fa 

Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

*

Dades generals

Data de registre

14/03/2019 18:08:28

Número de registre

9015-234376/2019

Codi de tràmit (ID)

43T723RV

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Raó social

DONES AMB EMPENTA

Tipus de document d'identificació

NIF

Número d'identificació

G61266649

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

del Clos

Número

42

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

08700

Província

Barcelona

Comarca

Anoia

Municipi

Igualada

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant
Nom

NATIVIDAD

Primer cognom

VERAGUAS

Segon cognom

AGUILERA

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46589540G

Gènere

Dona

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

938045482

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

donesambempenta@dae.cat

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic

Adreça del/de la representant
Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

del Clos

Número

42

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

08700

Província

Barcelona

Comarca

Anoia

Municipi

Igualada

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)
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Activitat econòmica
Codi de grup d'activitat econòmica

Activitats sanitàries i de serveis socials

Codi de subgrup d'activitat econòmica 

Activitats de serveis socials sense allotjament

Si voleu més informació sobre les diferents activitats podeu consultar el web de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Dades de contacte
Nom

NATIVIDAD

Primer cognom

VERAGUAS

Segon cognom

AGUILERA

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46589540G

Adreça
Tipus de via

Carrer

Nom de la via

del Clos

Número

42

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

08700

Província

Barcelona

Comarca

Anoia

Municipi

Igualada

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:

Telèfon fix

938045482

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

donesambempenta@dae.cat

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho.

Correu electrònic

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:

obligatoriAnnex específic a les dades del Pla d'Igualtat 
• Fitxer adjuntat: AnnexTramitPresentacioPlaIgualtat.pdf 
• Resum: d51c0c397ef793d8825119d71507ea3e

obligatoriPla d'igualtat 
• Fitxer adjuntat: 201811PlaEquitatGenereDAEfinal.pdf 
• Resum: 1ca0edc5a6af416732b5cb8c4ad003ed

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=4&V0=1&V1=87
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Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:

1. Serveis i tràmits gencat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona 
interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3a planta, 08003 Barcelona. La 
finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.

2. Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. L'òrgan responsable del fitxer és Promoció de la igualtat 
d'oportunitats en el treball i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és 
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. La finalitat del fitxer és Gestionar i difondre les activitats de foment i promoció de la 
igualtat.

3. Expedients administratius: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades de les persones que presentin la sol·licitud seran incorporades al fitxer Tractament d'expedients administratius, del 
qual és responsable l'Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb 
l'àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets com a 
persona afectada mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, 
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o mitjançant l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat.

L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la 
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades
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