
SOL·LICITUD PER A LA RECUPERACIÓ DE LA DEMANDA EN SITUACIÓ DE BAIXA PER NO RENOVACIÓ 

 

 

DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES 

ILLES BALEARS 

 

 

SOL·LICITANT 
Nom i llinatges: 
DNI: 
Adreça de notificació: 
 

Localitat: Codi postal: Municipi: 
Província: País: 
En representació de: 
DNI o CIF: 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Telèfon: 
 

Adreça electrònica: 

 

 

EXPÒS: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

 

SOL·LICIT: 
Que es recuperi la meva demanda en situació de baixa per no renovació. 
Causa justificativa:  

� Maternitat, paternitat, adopció o acolliment, malaltia o accident de la persona titular de la 
demanda 

� Matrimoni de la persona titular de la demanda 

� Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que 
precisi repòs domiciliari del cònjuge o parents fins a segon grau d'afinitat o consanguinitat 

� Trasllat del domicili habitual 

� Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic, personal i altres causes justificables 

� Realització d'accions de polítiques actives promogudes pels Serveis Públics d'Ocupació 

� Realització d'exàmens per a l'obtenció de títol acadèmic professional o laboral, exercicis 
d'oposicions, convocatòria pública d'ocupació, carnet de conduir, permís de residència i/o 
treball, proves de selecció per a l’obtenció d'una ocupació, etc. 

� Causes de força major notòries que impossibilitin la renovació de la demanda 

� Participació i/o assistència a programes de desintoxicació o rehabilitació 

� Quan en la renovació de la demanda es produeixin errors materials o informàtics 

� Altres 

 
  



SOL·LICITUD PER A LA RECUPERACIÓ DE LA DEMANDA EN SITUACIÓ DE BAIXA PER NO RENOVACIÓ 

 

 

DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES 

ILLES BALEARS 

 

 

 

DOCUMENTS ADJUNTS: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

 

Informació sobre protecció de dades personals. 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i legislació vigent en matèria de protecció de dades, 
s’informa del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud 

 
Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar la col·locació dels demandants d’ocupació o millorar la seva 
ocupabilitat, de conformitat amb l’Ordre TAS/4231/2006, de 26 de desembre, per la qual s’unifiquen, creen, 
modifiquen i suprimeixen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials. 
 
Responsable del tractament: Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). 
  
Destinatari de les dades personals: aquestes dades es cediran als Serveis Públics d’Ocupació de les comunitats 
autònomes amb polítiques d’ocupació transferides. 
 
Termini de conservació de dades: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la 
finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar 
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i 
documentació.  
 
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus 
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió 
en tractaments automatitzats (i fins i tot de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el 
RGPD), davant el responsable del tractament esmentat abans. Amb posterioritat a la resposta del responsable o 
al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la “Reclamació de tutela de drets” davant 
l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD). 
 
Delegació de Protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades del Ministeri de Treball, Migracions i 
Seguretat Social, excepte la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, té la seu al carrer Mártires Concepcionistas, 
4, 1º a Madrid (28006) Espanya. 
Adreça electrònica de contacte: dpd@mitramiss.es 
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[Rúbrica] 

 


