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Declaració responsable 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 del lloc de treball 
Nom del centre o serveis educatius Codi  Municipi Lloc que ocupa 

  docent     PAS 

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/ada, per sentència ferma, per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes 
de tràfic d’éssers humans. 
 

 
 

D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els 
interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’administració que actua o que hagi 
elaborat qualsevol altra administració. 

Les dades que se sol·liciten a la declaració responsable són les necessàries per fer les consultes a través de les 
plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i han de ser les que 
consten al DNI. 

En aquest sentit, us informen que la informació que conté el Registre de delinqüents sexuals es troba a disposició de les 
administracions públiques, i que el Departament d’Educació comprovarà la veracitat de la vostra declaració, si no us hi 
oposeu. 

Si voleu oposar-vos expressament a la consulta o comprovació, marqueu la casella següent: 

 M’oposo que el Departament d’Educació consulti i comprovi la informació penal que sobre la  
       meva persona existeixi al Ministeri de Justícia, per la qual cosa adjunto la documentació acreditativa 
       corresponent (certificat de delictes de naturalesa sexual).
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció General de Funció Pública, per al personal d’administració i serveis; Direcció General de 
Professorat i Personal de centres Públics, per al personal docent. 
Finalitat: Acreditar la circumstància de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni per delictes de tràfic d’essers humans, per a l’accés i exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el contacte 
habitual amb menors. 
Legitimació: Exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada. El consentiment podrà ser revocat qualsevol 
moment, i la revocació no tindrà efectes retroactius. 
Destinataris: Administració de la Generalitat de Catalunya i administracions competents en la matèria. Les dades no es comunicaran a 
tercers, excepte en els casos previstos per llei, o que hàgiu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a les pàgines:  
- Personal docent: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-
administrativa-personal-docent.html

- Personal PAS: http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/Departament/proteccio_dades/Sistema-dinformacio-de-personal.pdf 
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 

Lloc i data 

Signatura de la persona interessada 

 Serveis Territorials del Departament d’Educació ____________________________  
Consorci d’Educació de Barcelona  

   R/N: Y0112/Y409 
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