
 

Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers 
humans 
 
 
Dades personals 
1r Cognom 2n Cognom Nom 

DNI/NIE/passaport Nacionalitat Sexe Data de naixement 

Població de naixement  Província de naixement 

Nom del pare Nom de la mare 

 
 
DECLARO i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que: 
 
No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans, i, en aquest sentit,  
 
AUTORITZO al Consorci d’Educació de Barcelona a comprovar la veracitat de la meva 
declaració. 
 
En cas de ser persona d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, s’obliga a aportar 
el certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on és nacional, traduït i 
legalitzat d’acord amb els convenis internacionals vigents, en el termini d’un mes. 
 
Qui sotasigna també s’obliga a comunicar al Consorci d’Educació de Barcelona qualsevol 
canvi sobrevingut respecte a la situació declarada. 
 
 
Barcelona,           
 
(signatura de la persona interessada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCEPTO que d’acord amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,  
aquestes dades siguin incorporades al fitxer de recursos humans del Consorci d’Educació de Barcelona, la qual finalitat és 
donar compliment al requisit d’ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors.  
I que podré exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Àrea de Recursos 
Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, plaça Urquinaona, núm. 6, 1a planta, 08010 Barcelona, 
recursoshumans.ceb@gencat.cat 
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