
                                                                                                           
 

 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia 

generada per la Covid-19 

 

Jo (nom i cognoms).......................................................................................................................... 

amb DNI...................................................... i telèfon de contacte .................................................. 

declaro sota la meva responsabilitat: 

 

• Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que 

accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el 

desenvolupament de les activitats de FESTA MAJOR 2020 , en la qual participo. Així 

mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són 

responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia 

durant l'activitat. 

• Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 

actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix simptomatologia compatible 

amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

• Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut  

compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició 

de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.  

• Que soc coneixedor/a de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en la via pública, en 

espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, 

sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys 

dos metres. 

 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut 

següents: 

• Presento absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, 

tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  

• No he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-

19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 

14 dies anteriors a la realització de l’activitat.  

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 
AUTORITZACIÓ DE DADES 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades 

(RGPD) us informem del següent: 

 

Responsable del tractament:  

 

Correu electrònic: cultura@artes.cat  

Finalitat del tractament: FESTA MAJOR 2020 D’ARTES 

Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a La Festa 

Major 2020 d’Artés 

Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal. 

Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-

les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a 

l'adreça electrònica a: cultura@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD). 

 

CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES 

Amb la signatura d'aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades 

puguin ser tractades per la finalitat esmentada. D'acord amb allò que estableix la legislació vigent 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es 

contenen en aquesta inscripció, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament 

d’Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió d'aquest acte i només seran cedides a d’altres 

administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, 

hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest assumpte. 

 

Signatura 

 

   

 

 Artés, ______ de ____________ de 2020 

 

 

Comprovació temperatura dia de l’acte          

 

 Signatura Responsable comprovació:  

mailto:cultura@artes.cat
mailto:cultura@artes.cat

