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Departament de Justícia 
Direcció General de Règim Penitenciari 
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ANNEX 1 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Població reclusa als centres 
penitenciaris de Catalunya, que té com a finalitat la gestió integral de la població reclusa de Catalunya 
en relació amb la política global penitenciària i de rehabilitació. 
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals podran ser comunicades als òrgans 
judicials, el Ministeri Fiscal, els representants consulars (si hi ha consentiment exprés de l’intern), el 
Ministeri d’Interior, les forces i cossos de seguretat i el Síndic de Greuges. 
  
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona), i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite se integrarán en un 
fichero del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya denominado Población reclusa en 
los centros penitenciarios de Catalunya, que tiene como finalidad la gestión integral de la población 
reclusa de Catalunya  en relación con la política global penitenciaria y de rehabilitación. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, sus datos personales podrán ser comunicados a los órganos 
judiciales, el Ministerio Fiscal, los representantes consulares (si hay consentimiento expreso del 
interno), el Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Síndic de Greuges.  
   
La normativa de protección de datos personales establece que no es necesario su consentimiento para 
tratar sus datos, ya que se recogen para el ejercicio de las funciones propias de la Administración en 
el ámbito de sus competencias. 
 
Le informamos que el órgano administrativo encargado del tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero citado es la Dirección General de Régimen Penitenciario y Recursos, del Departamento de 
Justicia (calle Aragón, 332, 08009 Barcelona), y que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que le correspondan ante este órgano.  

 
 

Exemplar per a l’interessat/Ejemplar para el interesado 
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ANNEX 2 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Població reclusa als centres 
penitenciaris de Catalunya, que té com a finalitat la gestió integral de la població reclusa de Catalunya 
en relació amb la política global penitenciària i de rehabilitació. 
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals podran ser comunicades als òrgans 
judicials, el Ministeri Fiscal, els representants consulars (si hi ha consentiment exprés de l’intern), el 
Ministeri d’Interior, les forces i cossos de seguretat i el Síndic de Greuges. 
 
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades personals, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
  
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona), i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 

Nom i cognoms de la/les persona/es informada/es 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

He estat informat/da i he rebut un document explicatiu amb la informació. 
   
Signatura/es de la/les persona/es informada/es                            
 
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   

 



 

Aragó, 332 
08009 Barcelona 
Tel. 93 214 01 00 
Fax 93 214 01 79 
www.gencat.cat/justicia  

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Règim Penitenciari 
i Recursos  
 

 

 
Faig constar que s’ha complimentat el deure d’informació a la/les persona/es indicada/es i 
que aquesta/es es nega/en a signar aquest document acreditatiu.  
 
Nom i cognoms del/de la professional ___________________________________________ 
Signatura   
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   

 

Exemplar per a l’Administració 
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ANNEX 1 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES CARÀCTER PERSONAL 
 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de mesures penals 
alternatives, que té com a finalitat la gestió de l’execució de les mesures penals alternatives 
imposades en resolució judicial. 
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals no podran ser cedides a tercers.  
 
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, del Departament 
de Justícia (carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona), i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició que us corresponguin davant d’aquest òrgan. 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite se integrarán 
en un fichero del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya denominado Gestión de 
medidas penales alternativas, que tiene como finalidad la gestión de la ejecución de las medidas 
penales alternativas impuestas por una resolución judicial. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, sus datos personales no podrán ser cedidos a terceros.  
 
La normativa de protección de datos personales establece que no es necesario su consentimiento 
para tratar sus datos, ya que se recogen para el ejercicio de las funciones propias de la 
Administración en el  ámbito de sus competencias. 
 
Le informamos que el órgano administrativo encargado del tratamiento de los datos contenidos en 
fichero citado es la Dirección General de Ejecución Penal en la Comunidad y Justicia Juvenil, del 
Departamento de Justicia (calle Aragón, 332, 08009 Barcelona.), y que podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le correspondan ante este órgano. 
 

Exemplar per a l’interessat/Ejemplar para el interesado 
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ANNEX 2 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de mesures penals 
alternatives, que té com a finalitat la gestió de l’execució de les mesures penals alternatives 
imposades en resolució judicial. 
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals no podran ser cedides a tercers.  
 
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, del Departament de 
Justícia (carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona), i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició que us corresponguin davant d’aquest òrgan. 
 

Nom i cognoms de la/les persona/es informada/es 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
He estat informat/da i he rebut un document explicatiu amb la informació. 
   
Signatura/es de la/les persona/es informada/es     
 
                        
 
Lloc i data ________________________________________________________________   
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Faig constar que s’ha complimentat el deure d’informació a la/les persona/es indicada/es i 
que aquesta/es es nega/en a signar aquest document acreditatiu.  
 
Nom i cognoms del/de la professional ___________________________________________ 
Signatura   
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   

 
Exemplar per a l’Administració 
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ANNEX 1 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de professionals, voluntaris, 
visitants i altre personal relacionats amb l’entorn penitenciari, que té com a finalitat la gestió de la 
mobilitat, la seguretat i l’accés als centres penitenciaris de les persones relacionades amb l’entorn 
penitenciari.  
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals podran ser comunicades als òrgans 
judicials, el Ministeri Fiscal i el Síndic de Greuges.  
 
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona) i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite se integrarán en un 
fichero del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya denominado Gestión de 
profesionales, voluntariado, visitantes y otro personal relacionado con el entorno penitenciario, que 
tiene como finalidad la gestión de la movilidad, la seguridad y el acceso a los centros penitenciarios de 
las personas relacionadas con el entorno penitenciario.  
 
En cumplimiento de la normativa vigente, sus datos personales podrán ser comunicados a los órganos 
judiciales, el Ministerio Fiscal i el Síndic de Greuges. 
 
La normativa de protección de datos personales establece que no es necesario su consentimiento para 
tratar sus datos, ya que se recogen para el ejercicio de las funciones propias de la Administración en 
el ámbito de sus competencias. 
 
Le  informamos  que el órgano administrativo encargado del tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero citado es la Dirección General de Régimen Penitenciario y Recursos, del Departamento de 
Justicia (calle Aragón, 332, 08009 Barcelona), y que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que le correspondan ante este órgano.  

 
 

Exemplar per a l’interessat/Ejemplar para el interesado 
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ANNEX 2 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE  CARÀCTER PERSONAL 

D’acord amb l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de professionals, voluntaris, 
visitants i altre personal relacionats amb l’entorn penitenciari, que té com a finalitat la gestió de la 
mobilitat, la seguretat i l’accés als centres penitenciaris de les persones relacionades amb l’entorn 
penitenciari.  
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals podran ser comunicades als òrgans 
judicials, el Ministeri Fiscal i el Síndic de Greuges.  
  
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona) i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 
 

Nom i cognoms de la/les persona/es informada/es 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

He estat informat/da i he rebut un document explicatiu amb la informació. 
   
Signatura/es de la/les persona/es informada/es                            
 
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   
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Faig constar que s’ha complimentat el deure d’informació a la/les persona/es indicada/es i 
que aquesta/es es nega/en a signar aquest document acreditatiu.  
 
Nom i cognoms del/de la professional ___________________________________________ 
Signatura   
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   

 

Exemplar per a l’Administració 
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ANNEX 1 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de certificats per a l’obtenció 
d’ajuts i prestacions, que té com a finalitat gestionar la tramitació dels certificats sol·licitats per 
obtenir ajuts i prestacions relacionats amb els serveis penitenciaris.  
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals no podran ser comunicades a 
tercers.  
  
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona) i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, le informamos que los datos personales que nos facilite se integrarán en un 
fichero del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya denominado Gestión de 
certificados para la obtención de ayudas y prestaciones, que tiene como finalidad gestionar la 
tramitación de los certificados solicitados para obtener ayudas y prestaciones relacionadas con los 
servicios penitenciarios.  
 
En cumplimiento de la normativa vigente, sus datos personales no podrán ser comunicados a terceros.  
 
La normativa de protección de datos personales establece que no es necesario su consentimiento para 
tratar sus datos, ya que se recogen para el ejercicio de las funciones propias de la Administración en 
el ámbito de sus competencias. 
 
Le  informamos  que el órgano administrativo encargado del tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero citado es la Dirección General de Régimen Penitenciario y Recursos, del Departamento de 
Justicia (calle Aragón, 332, 08009 Barcelona). Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le correspondan ante este órgano.  

 
 

Exemplar per a l’interessat/Ejemplar para el interesado 
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ANNEX 2 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES DADES DE  CARÀCTER PERSONAL 

 
D’acord amb l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu s’integraran en un fitxer del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anomenat Gestió de certificats per a l’obtenció 
d’ajuts i prestacions, que té com a finalitat gestionar la tramitació dels certificats sol·licitats per 
obtenir ajuts i prestacions relacionats amb els serveis penitenciaris.  
 
En compliment de la normativa vigent, les vostres dades personals no podran ser comunicades a 
tercers.  
  
La normativa de protecció de dades personals estableix que no és necessari el vostre consentiment 
per a tractar les vostres dades, ja que es recullen per a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’Administració en l’àmbit de les seves competències. 
 
Us informem que l’òrgan administratiu encarregat del tractament de les dades contingudes al fitxer 
esmentat és la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos, del Departament de Justícia (carrer 
Aragó, 332, 08009 Barcelona) i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
que us corresponguin davant d’aquest òrgan.  

 

Nom i cognoms de la/les persona/es informada/es 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

He estat informat/da i he rebut un document explicatiu amb la informació. 
   
Signatura/es de la/les persona/es informada/es                            
 
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   
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Faig constar que s’ha complimentat el deure d’informació a la/les persona/es indicada/es i 
que aquesta/es es nega/en a signar aquest document acreditatiu.  
 
Nom i cognoms del/de la professional ___________________________________________ 
Signatura   
 
 
Lloc i data ________________________________________________________________   

 

Exemplar per a l’Administració 
 
 
 
 


