
Sol·licitud d’abonament de les quantitats a què es refereix l’Acord del Govern
GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del
sector públic de la Generalitat de Catalunya (llegiu les instruccions addicionals abans d’emplenar la
sol·licitud)

Dades personals de l’empleat/ada o treballador/a
Nom i cognoms NIF

Domicili a l’efecte de notificacions

Telèfon Adreça electrònica

Nom i cognoms dels hereus, en cas de defunció del/de la treballador/a

Dades administratives (corresponents al període al qual corresponen la paga extraordinària i la paga addicional de
desembre de 2012)
Departament, ens, organisme o entitat Centre directiu

Tipus de vinculació
 Funcionari  Estatutari  Laboral  Altres (especifiqueu-los)

Sol·licitud
Sol·licito l’abonament, en concepte de recuperació, dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la
supressió de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, de conformitat amb l’Acord del
Govern GOV/33/2015, de 10 de març.

Dades bancàries
Entitat bancària

Codi IBAN ES
Signatura Localitat i data

,17.03.2015
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer “Sistema d’informació de personal”, del qual és responsable la Direcció General de Funció
Pública. La finalitat del fitxer és la gestió i el tractament de les dades personals, econòmiques i laborals, per tal de donar
compliment a les competències pròpies de la gestió de les persones inscrites en borses de treball o que presten o han prestat
serveis  a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Gestió de Personal: Rivadeneyra, 6, 08002, Barcelona.
www.gencat.cat/governacio, i en les unitats de personal dels departaments i altres organismes autònoms de la Generalitat de
Catalunya, entitats gestores, empreses públiques o ens adscrits. www.gencat.cat

Especifiqueu el departament, ens, organisme o entitat al qual s’adreça la sol·licitud
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