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Declaració responsable per a personal de nova incorporació, 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 
DNI/NIE/passaport Nom   Primer cognom   Segon cognom 

Sexe  Data de naixement   Nacionalitat 

Població de naixement   Província de naixement  

 

Nom del pare  Nom de la mare 

Declaro 

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 la Generalitat de Catalunya a comprovar la veracitat de la meva 
declaració. 
 

 

Lloc i data 

 

Signatura de la persona interessada 

 

Les dades que se sol·liciten a la declaració responsable són les dades necessàries per fer la comprovació per interoperabilitat al Ministeri de Justícia i han 
de ser les que consten al DNI. 
 

 

D’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que heu proporcionat 
s’incorporaran: 
 

- si sou personal del PAS, al fitxer “Sistema d’informació de personal”, del qual és responsable la Direcció General de Funció Pública; 
- si sou personal docent, al fitxer “Gestió administrativa del personal docent”, del qual és responsable la Direcció General de Professorat i Personal de 

Centres Públics. 
 

La finalitat d’aquests fitxers és complir el requisit d’ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb menors. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona). 
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