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Espai reservat per als segells del registre

GOVERN
D'ESPANYA

MINISTERI
DE JUSTÍCIA

MODEL DE SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL
(Article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre)

I. DADES DE L'AFECTAT
PRIMER COGNOM
Data de naixement

___ / ___ /______

SEGON COGNOM

NOM

NACIONALITAT

DNI/NIF/NIE

HOME
DONA

2. DADES DEL SOL·LICITANT
2.1. AFECTAT DIRECTE, FAMILIAR, REPRESENTANT D'UNA INSTITUCIÓ
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

NACIONALITAT

TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU

Núm. DOCUMENT

PARENTIU AMB L'AFECTAT DIRECTE

DNI/NIF/NIE
ALTRE: ______________
CÀRREC DEL REPRESENTANT DE LA INSTITUCIÓ

Adreça a efectes de comunicacions
DOMICILI (Carrer, Número, Pis i Porta)

LOCALITAT

CODI POSTAL

PAÍS

Telèfon

PROVÍNCIA

Telèfon mòbil

FAX

Adreça electrònica

2.2 INSTITUCIÓ
Emplenar només en cas que el sol·licitant sigui una institució per no existir familiars
DENOMINACIÓ DE LA INSTITUCIÓ

NIF

ACORD DE L'ÒRGAN COL·LEGIAT
ÒRGAN:___________________________________________________________________________________________________DATA____/____/______
CÀRREC O ACTIVITAT DE L'AFECTAT A LA INSTITUCIÓ

3. FETS QUE S'AL·LEGUEN
FET AL·LEGAT

PROVÍNCIA

LOCALITAT i C. POSTAL

C. POSTAL

C. POSTAL

C. POSTAL
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COGNOMS I NOM DE L'AFECTAT

4. RESOLUCIONS I CERTIFICACIONS
Emplenar en cas d'existència de certificacions o resolucions
**CODI
ÒRGAN ORGANISME

Descripció

NOM

(només en el cas de no ser a la llista d'
òrgans - organismes)

ADREÇA POSTAL

(només en cas de no ser a la llista d'òrgans organismes)

RESOLUCIÓ
CERTIFICACIÓ
RESOLUCIÓ
CERTIFICACIÓ
RESOLUCIÓ
CERTIFICACIÓ
RESOLUCIÓ
CERTIFICACIÓ

*Escolliu un codi d'organismes de la llista de la pàgina d'instruccions

5. DOCUMENTS QUE S'APORTEN
DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA IDENTITAT DE L'AFECTAT
DOCUMENTS ACREDITATIUS DEL PARENTIU DEL SOL·LICITANT
DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA INSTITUCIÓ SOL·LICITANT, EL SEU REPRESENTANT I L'ACORD AMB L'ÒRGAN COL·LEGIAT
DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LES RESOLUCIONS DICTADES I LES CERTIFICACIONS EMESES
DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS FETS AL·LEGATS
ALTRES

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno a la present sol·licitud.
AUTORITZO la verificació i confrontació de les dades amb els executants a qualsevol altre Organisme que en tingués atribuïda
la competència, així com la consulta de les meves dades d'identificació personal, amb garantia de confidencialitat i als exclusius
efectes d'aquesta sol·licitud.
SOL·LICITO la Declaració de reparació i reconeixement personal prevista a l'article 4 de la Llei 52/2007, de 26
de desembre (BOE del 27).
A _______________________ a ______ de ___________________ de 20__
(Signatura del sol·licitant)

Les dades de caràcter personal que consten a la present sol·licitud seran incorporades en un fitxer automatitzat custodiat al Ministeri de Justícia, i seran
tractades conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

(Veure instruccions d'emplenament al dors)
MINISTERI DE JUSTÍCIA
Plaza Jacinto Benavente, 3
28071 MADRID
902 007 214
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A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ
COGNOMS I NOM DEL SOL·LICITANT

Núm. DNI - NIE - PASSAPORT

NOM DE LA INSTITUCIÓ

CIF INSTITUCIÓ

CLAU D'IDENTIFICACIÓ DEL VOSTRE EXPEDIENT
FUNCIONARI DE CONTACTE

SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE REPARACIÓ I RECONEIXEMENT PERSONAL
DOCUMENTS QUE SE US REQUEREIXEN A LA DATA DE RECEPCIÓ DE LA SOL·LICITUD PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA

1.

Documentació acreditativa de la identitat de l'afectat

2.

Documentació acreditativa del parentiu del Sol·licitant

3.

Documentació acreditatius de la Institució, sol·licitant, representant i acord de l'òrgan col·legiat

4.

Documentació acreditativa de les resolucions dictades i certificacions emeses

5.

Documentació acreditativa dels fets al·legats

He rebut els documents requerits a excepció dels
números_____________________________________

DILIGÈNCIA DE LA COMPULSA
En vista dels següents documents originals i en vigor:
________________________________________________________

Signatura

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
S'expedeix la present diligència de verificació per fer constar que les
dades reflectides en aquesta sol·licitud i les que apareixen als documents esmentats coincideixen fidelment en el seu contingut.
Signatura

Càrrec i nom del funcionari ____________________
____________________________________________

Càrrec i nom del funcionari ____________________

Data __________________ Lloc ________________

____________________________________________
Data __________________ Lloc ________________

Les dades de caràcter personal que consten a la present sol·licitud seran incorporades en un fitxer automatitzat custodiat al Ministeri de Justícia, i seran
tractades conforme al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
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INSTRUCCIONS
1. DADES DE L'AFECTAT DIRECTE PER A QUI SE SOL·LICITA LA DECLARACIÓ
Emplenar les dades d'identificació: cognoms i nom, data de naixement, sexe, i la nacionalitat en el moment en què van
ocórrer els fets.
Indicar el DNI/NIF/NIE sempre que sigui possible, perquè existeixi aquest tipus de document en vida de l'afectat, o bé
referència que l'identifiqui.

2. DADES DEL SOL·LICITANT
El sol·licitant pot ser:
- El mateix afectat per a qui se sol·licita la Declaració.
- En cas que aquest hagués mort, el cònjuge o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat, els ascendents, els
descendents (fills, néts) i col·laterals fins al segon grau.
- Només en cas de no haver-hi familiars, una institució pública respecte on haguessin ocupat càrrec o activitat rellevant,
amb acord previ del corresponent òrgan col·legiat de govern.
Emplenar les dades d'identificació del sol·licitant: cognoms i nom, documents identificatius i nacionalitat a la data de la
sol·licitud. Parentiu, en cas de ser un familiar el sol·licitant, o càrrec del representant a la institució, si és en representació
d'una institució per la qual es presenta la sol·licitud.
Les dades emplenades a la adreça es consideraran a efectes de notificacions.
Emplenar les dades d'identificació de la institució sol·licitant, l'òrgan col·legiat i la data de l'acord pel qual es formula aquesta
sol·licitud, i el càrrec o activitat desenvolupades per l'afectat a la institució.

3. FETS QUE S'AL·LEGUEN
Expressar els fets que van conduir a l'afectat a patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o de creença
religiosa durant la Guerra Civil i la Dictadura, indicant-hi els òrgans - organismes dipositaris de la documentació o arxivament
dels fets. Per a cada fet, indicar-ne la província, el municipi o localitat i el codi postal on es va produir.

4. RESOLUCIONS I CERTIFICACIONS
Enumerar les resolucions i certificacions que acreditin els fets al·legats, indicant l'òrgan - organisme de la llista que va
dictar-ne la resolució o va emetre'n la certificació. En el cas de no constar a la llista, emplenar-ne les dades de nom d'òrgan
- organisme i adreça postal.

Llista d' òrgans - organismes
Codi
01
02
03
04
05

Nom
Consell de guerra
Tribunal d'honor
Tribunal de repressió de la maçoneria i el comunisme
Tribunal de responsabilitats polítiques
Tribunal d'ordre públic
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5. DOCUMENTS QUE S'APORTEN
Assenyalar amb una creu, els documents que acompanyen la sol·licitud, acreditatius de:
- La identitat de l'afectat.
- Del parentiu del sol·licitant amb l'afectat.
- En cas de no existir familiars i la sol·licitud la formula una institució: identificació de la institució, de l'òrgan col·legiat i
la data en la qual es va prendre l'acord, la representació del sol·licitant i el càrrec o activitat desenvolupats per l'afectat
a la institució.
- Certificacions expedides per qualsevol entitat pública o privada àmpliament reconeguda, resolucions dictades per
òrgans judicials.
- Documents que acreditin d'alguna forma els fets al·legats.
- Altres documents que es considerin d'interès.
Si aquesta sol·licitud no va acompanyada dels documents necessaris per a la tramitació, els haureu de presentar personalment
o per correu, dins el termini de deu dies a partir del següent ne què se us hagi notificat el requeriment.
Amb l'incompliment del termini assenyalat s'entendrà que desistiu de la vostra petició, d'acord amb el previst als articles
70 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Si al contrari, els presenteu dins el temps requerit, el termini màxim per resoldre
i notificar la vostra sol·licitud s'iniciarà a partir de la data de recepció d'aquests documents.
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