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Datos de la persona representant legal o la qual assisteix a la persona sol·licitant 

Nom Primer cognom Segon cognom 

 
 

Tipus de document d'identificació Número d'identificació 

 
 

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte: 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic 

 
 

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho. 

Correu electrònic 
 

Adreça 

 
Tipus de via Nom de la via Número 

 
 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 

 
 

Província Municipi 

 
 

Residència fora de l'Estat espanyol 
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Dades de la persona sol·licitant 

Nom Primer cognom Segon cognom 

 
 

Tipus de document d'identificació Número d'identificació 

 
 

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte: 

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic 

 
 

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol•licitud, indiqueu-ho. 

Correu electrònic 
 

Adreça 
 

Tipus de via Nom de la via Número 

 
 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 

 
 

Província Municipi 
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Objecte de la reclamació 

 
 
 
 
 

Comunicacions i notificacions. Posada a disposició 
 

Vull comunicar-me per mitjans electrònics. (Aquesta preferència inclou tant les comunicacions que heu de realitzar com les 

notificacions dels actes administratius relacionades amb aquesta sol·licitud). 
 

Si desmarqueu la casella, rebreu les notificacions en paper a l'adreça que heu indicat en aquest formulari. 

Indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil 

en què, addicionalment, rebreu un avís SMS. 

Adreça de correu electrònic Telèfon mòbil 

 

 
Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 

l'espai Àrea privada > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions electròniques. 

Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats 

admesos. 
 

Recordeu: 
 

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un 

cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada. 
 

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, 

la contrasenya per accedir al contingut de la notificació. 

En cas que rebeu la notificació en paper i que accediu a la notificació dipositada en la Seu electrònica, la data de notificació que es 

tindrà en compte serà la que s'hagi produït en primer lloc. 
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Acte sobre el qual es presenta reclamació 

Resolució denegatòria del metge responsable 
 

Resolució denegatòria del metge consultor 
 

Resolució denengatòria de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 
 

Informació sobre el tràmit 
 

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya revisarà l'expedient i rebrà una notificació amb la resolució de la reclamació. 

 
 



SA00416 

Presentar la reclamació davant la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 

contra la denegació de l'ajuda sanitària per morir 

Pàgina 5 de 5 Versió Adobe: 15.02020039 

 

 

He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades 

 

Protecció de dades 

 
Tractament: serveis i tràmits gencat 

Responsable: Direcció General d'Atenció Ciutadana 

Finalitat: garantir la traçabilitat de les gestions que la ciutadania realitza amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma 

corporativa Gencat Serveis i Tràmits 
Legitimació: interès públic o exercici de poders públics 

Destinataris: departaments de la Generalitat i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de 

tractament que proveeixen els serveis TIC 

Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Per exercir aquests drets, més 

informació a enllaç 

Més informació: enllaç 
 

Tractament: prestació d'ajuda per morir 

Responsable: Secretaria General del Departament de Salut 

Finalitat: Gestió, seguiment i avaluació de la prestació d'ajuda per morir, de la reclamació davant la Comissió de Garantia i 

Avaluació del Dret a la Prestació d'ajuda per morir de Catalunya (CGAC), i del Registre de professionals sanitaris objectors de 

consciència a realitzar l'ajuda per morir a Catalunya 

Legitimació: interès públic o exercici de poders públics 

Destinataris: Departament de Salut i entitats que en depenen per a la gestió dels serveis públics, i encarregats de tractament que 

proveeixin els serveis TIC 

Drets: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament i a no ser objecte de decisions 

individuals automatitzades. Per exercir aquests drets, heu d'accedir a la fitxa del tràmit enllaç 
Més informació: a la web del Departament enllaç 

 

 
 
 Signatura      Lloc i data 


