
Generalitat de Catalunya 
Departament de Benestar Social  
i Família 
 
 
 
 
Núm. d’expedient:  ______/____________/________ 
 
 

Sol·licitud de duplicat del Títol de família monoparental 
 
Motiu: 
                       Pèrdua     Robatori     Deteriorament     Altres            Número de Títol:                                
                       
 
 

Dades de la persona sol·licitant (persona progenitora/tutor/tutora) 
Nom 
      

Primer cognom 
      

Segon cognom 
      

Número de la targeta sanitària(1) 

      

Tipus d’identificació 
 DNI/NIF    NIE    

Número identificador del document – lletra 
      

Sexe 
 Home       Dona 

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Adreça electrònica 
      

 
Declaracions/Autoritzacions 
 
Declaro: 
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic obligat/obligada a comunicar a la Secretaria de Família 
qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant. 
 
2. Que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud. 
 
Autoritzo el Departament de Benestar Social i Família a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les 
requereixi per fer els tràmits en què sóc part interessada.   
 
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:  
 
Localitat i data 
      

 
Signatura de la persona sol·licitant     
      
 
 
 

 

 
 
Comunicació del Departament de Benestar Social i Família a la persona sol·licitant 
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Famílies monoparentals”. La finalitat del fitxer és l’expedició del títol 
de família monoparental i aplicació dels beneficis que es derivin d’aquesta condició, així com la tramesa d’ informació sobre 
actuacions i programes de suport a les famílies. 
 
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a altres administracions públiques i entitats de dret públic d’acord amb 
les seves competències vinculades a l’aplicació de beneficis per a la condició de família monoparental. 
 
La unitat responsable del fitxer és la Secretaria de Família i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i 
confidencialitat establertes legalment. 
 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes 
per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a al  Servei de Prestacions econòmiques  i Subvencions de 
la Secretaria de Família per correu postal (Av. Paral·lel 50-52, 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a 
secretariafamilia.bsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert). 
 
Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.  
 
(1)Codi que comença per 4 lletres seguides de 10 dígits numèrics. 
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Informació 
 
Informació destacada 
Totes les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori. 
La negativa a subministrar les dades que consten a la present sol·licitud comportarà la no acceptació d’aquesta.  
 
 
On presentar la sol·licitud 
Es pot lliurar aquesta sol·licitud i els documents que s’hi annexen a les Oficines de Benestar Social i Família o als Punts d’Atenció 
Ciutadana del Departament de Benestar Social i Família, o a qualsevol de les dependències que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

 
 
 

Per a qualsevol informació: 
 
Oficines de Benestar Social i Família 
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia 
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