Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Direcció General de Turisme
Sol·licitud de participació en el procés selectiu per a l’habilitació de guia de
turisme de Catalunya
Resolució EMO/ 1263/2012, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la participació en el procés selectiu per a l’accés a
l’habilitació de guia de turisme de Catalunya, les quals es publiquen en l’Annex d’aquesta Resolució i s’obre la convocatòria
corresponent. DOGC núm. 6161 de 2 de juliol de 2012

I. Dades de la persona sol·licitant
Dades identificatives
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Tipus de document d’identificació

Núm. d’identificació

Núm. d’habilitació*

Gènere

Data de naixement

Nacionalitat

És obligatori informar almenys un mitjà de contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Si desitgeu rebre avisos de canvis en l’estat de la sol·licitud, indiqueu el mitjà de recepció
Correu electrònic

SMS

Adreça
Residència fora de l’Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Bloc

Escala

Província

Número

Pis

Municipi

Porta

Codi postal

País

II. Sol·licitud
1. Procés selectiu
Obtenció de l’habilitació com a guia de turisme de Catalunya
Reconeixement a Catalunya de l’habilitació com a guia de turisme emesa per una altra Administració Pública
Ampliació d’idiomes (només guies habilitats/ades)

2. Idiomes
Per examen

Per reconeixement

* Núm. d’habilitació que consta al carnet de guia de turisme de Catalunya. Només cal emplenar aquesta dada en el cas de sol·licitar Ampliació d’idiomes.
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III. Declaració responsable
Declaro:
- Que disposo com a mínim d’una de les titulacions acadèmiques detallades a la base 2.2.2 de l´Annex de la convocatòria
- Que, si al·lego titulacions estrangeres, disposo del corresponent document d’homologació del Ministeri competent
- Que, en cas de prendre part en la convocatòria d’ampliació d’idiomes, disposo d’un/s dels diplomes detallats a la base 3.4.3 de
l’Annex de la convocatòria
-

Que, en cas de participar en el procediment selectiu per al reconeixement d’habilitacions expedides per altres administracions
públiques, he instat el reconeixement de l’habilitació de guia de turisme expedida per una altra administració pública.

-

Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a que la inexactitud, falsedat o omissió de les
dades declarades comportarà resoldre, prèvia audiència de la persona interessada, que l’òrgan competent deixi sense efecte el
tràmit corresponent i n’arxivi les actuacions.

- Que estic informat que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades
i tinença de la corresponent documentació.
Exempcions/bonificacions de la taxa
Situació d’atur, inscrit/a a una oficina de treball del Departament d’Empresa i Ocupació i/o si s’escau, de l’INEM, i no percebo
cap contraprestació econòmica
Membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general
Membre de família nombrosa de categoria especial

Observacions

Data

Localitat

Signatura

La signatura de la sol·licitud per la persona candidata comportarà el consentiment al Departament d´Empresa i Ocupació per obtenir
la informació per mitjans electrònics i respecte les dades que s’hi contenen.
No autoritzo el Departament d’Empresa i Ocupació per obtenir la informació per mitjans electrònics i, per tant, aporto la
documentació acreditativa corresponent que es detalla a l’apartat 3 de la documentació annexa.

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 un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de
Gràcia,105, 08008 Barcelona.

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ TURÍSTICA
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Documentació annexa
1. En cas d’estrangers no residents en territori espanyol
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu d’identitat.

associat
iat a l’Acord de
2. En cas de tenir nacionalitat d’un país no pertanyent a la Unió Europea ni assoc
l’Espai Econòmic Europeu
Certificat original que faci constar que una persona amb nacionalitat espanyola no serà discriminada en virtut de la seva
nacionalitat per a exercir l’activitat de guia de turisme en el país de què es tracti. El certificat haurà de ser emès per l’autoritat
competent (ambaixada, consolat o organisme de l’Administració Pública competent en matèria de guies de turisme).

3. En cas de no autoritzar al Departament per obtenir les dades de forma telemàtica
- Document acreditatiu d’identitat (DNI/NIE)
- Certificat acreditatiu d’estar en situació d’atur i de no percepció de prestacions econòmica per aquest motiu
- Títol de Família Nombrosa (TFN)
- Títol de Família Monoparental (TFM)
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