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FORMULARI PER A LA COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS POTENCIALS O REALS 

1.- Dades identificatives del confident 

Nom i Cognoms (camp obligatori): _____________________________________________________ 

Relació del confident amb l’entitat o persona que ha comès la potencial infracció 

(per exemple, empleat o ex-empleat): _____________________________________________________ 

Passaport/DNI (adjuntar fotocopia): _____________________________________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Població: ________________________ Codi Postal: __________ País: _______________ 

Telèfon: ________________________ Correu Electronic: _______________________________ 

2.- Informació sobre l’entitat o persona que ha comès la potencial infracció 

Denominació o raó social de l'entitat/ Nom i cognoms de la persona: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Tipologia d’entitat: 

Entitat operativa del sistema financer  Entitat asseguradora o reasseguradora 

3.- Informació sobre la comissió de la potencial infracció objecte d’aquesta comunicació 

Descripció concreta i concisa: 

La potencial infracció està sotmesa a un procediment judicial? Sí  No 
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Llistat de la documentació aportada (s'ha d'aportar còpia de tota aquella documentació que 
evidenciï la potencial infracció) 

4.-  Data en què ha tingut lloc la potencial infracció 

Data de comissió de la potencial infracció: ________________________________________________ 

Li comuniquem que les dades contingudes en el seu escrit seran conservades per l'AFA, amb 
l'objecte de gestionar la seva tramitació. 

D'acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, 
accepto/em que les meves/nostres dades s'incorporaran als fitxers i registres existents a 
l'AFA, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les 
remissions d'obligat compliment. 

A ____________________________________, a _____ de _____________________del __________. 

Signatura del confident: 
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