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Model de reclamació patrimonial 

Data dels fets, origen del sinistre:  Hora aproximada: 

Dades del/de la reclamant 
Nom i cognoms  NIF 

Adreça 

Localitat Província Codi postal 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

En qualitat de: Pare  Mare Representant legal 

Dades de la persona perjudicada 
Nom i cognoms  NIF 

Exposo (heu d’exposar en aquest espai, o bé en un escrit adjunt, la informació següent: descripció dels fets; dia, hora i lloc; activitat que es feia; dany 
ocasionat; nexe causal entre el servei públic i la producció del dany; si hi ha intervenció de tercers; proves que es volen demanar, etc.)

Sol·licito 

La quantitat que es demana (quantificació del dany): euros 

Documents que cal aportar 

- Llibre de família o document judicial de la representació legal del/de la menor (tret que l’administració pública ja disposi d’aquesta 
documentació)
- Documentació acreditativa de lesions i despeses

JUR008-001

Lloc del sinistre/centre:

Dades del sinistre 



Consorci d'Educació de Barcelona 
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Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Consorci d'Educació de Barcelona.(+info: http://www.edubcn.cat/ca/)
Finalitat: La finalitat és la gestió de les reclamacions patrimonials que dimanen d'accidents, incidents o fets en els quals s'hagi pogut 
produir lesió en els bens o en els drets dels particulars, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu competència 
del Consorci d'Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/)
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 
municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris: Les dades es poden cedir a empreses de monitors de lleure i menjador que poden ostentar la responsabilitat reclamada. 
Conservació: Tota la informació del Consorci està subjecta a la normativa de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 
13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Es poden consultar aquests terminis a http://
taad.cultura.gencat.cat/.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant 
els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals. 
Informació addicional:  Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.

He llegit la informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprés per tal que el Consorci d'Educació de 
Barcelona tracti les meves dades per tramitar i resoldre la meva reclamació de responsabilitat patrimonial. 

Opto pel canal de comunicació electrònica i per rebre notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb aquesta 
reclamació patrimonial. (Mitjançant aquesta opció rebreu l’avís de la notificació electrònica al telèfon mòbil i/o a l’adreça electrònica que heu  
especificat, i que és on rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. Podreu consultar les vostres notificacions electròniques a  
l’espai “La meva carpeta” de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/). Des que rebeu l’avís de notificació disposareu 
de  10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació). 

Lloc i data 

Signatura 

https://seu.gencat.cat/
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