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   R/N: Y0112/Y409 

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. Personal de nova incorporació 

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 

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.

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 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 

______________________________  

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 

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

I
 

nformació bàsica sobre protecció de dades 
   

R
          

es
              

p
     

onsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona). 
Finalitat: Gestionar les borses de treball de personal docent. 
Legitimació: Exercici de poders públics. 
Destinataris: Administració educativa. 
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i 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 al web:  
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-treball-personal-docent.html 
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