
 

 

Sol·licitud de documentació necessària per demanar la prestació 
d’atur 
 

Dades de la persona sol·licitant  

Primer cognom 
 

Segon cognom 
 
 

Nom 
 

NIF Telèfon 
 
 

Adreça particular  
Carrer, número, pis, porta 

 
Població 

 
Codi postal 
 

Administració d’origen  
 
Personal Generalitat de Catalunya  

 PAS 

  Docents 

 

 

Personal Municipal 

 PAS 

 Docents 

 

 
 

 Personal Consorci d’Educació 

 

 

 

SOL.LICITO EL CERTIFICAT DE:  
(marqueu la casella corresponent) 

 
Prestació d’atur  
  Per renovació de la prestació per desocupació 
  Per demanar per primera vegada la prestació per desocupació 
 
Centre de treball de l’últim nomenament (escola/dependència) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Data fi de contracte:___________________ 
 
 

 
Barcelona, ____ de _____________ de 20__ 

 
 
 
 
(signatura) 

 
Els certificats  d’empresa es lliuren telemàticament a l’oficina de SEPE. 
Només per a personal docent de la Generalitat: si no s’ha lliurat amb anterioritat cal 
adjuntar la credencial. 
___________________________________________________________________________ 
 
GERÈNCIA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual 
és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. 
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels processos de selecció de personal, així com la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci 
d’Educació de Barcelona. 
D’acord al que s’ha exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat a L’Àrea 
d’Organització i Serveis Generals del Consorci d’Educació de Barcelona; Plaça Urquinaona, 6, 5a planta, CP, 08010, Barcelona o bé mitjançant 
correu electrònic signat electrònicament dirigit a bustia.ceb@gencat.cat 
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