
Declaro sota la meva responsabilitat (Marcar la casella amb una creu en cas afirmatiu) 
 

 Que sóc 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 l’estada a les 

activitats culturals. Així mateix, entenc que l’Ajuntament d’Artés no és responsable 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 el cas d’un usuari amb simpto-

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

 Que informaré al Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Artés sobre qualsevol variació 

del meu estat compatible amb la simptomatologia Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratò-

ria, malestar, diarrea, etc., o qualsevol altre quadre infecciós), així com l’aparició de qualse-

vol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar o el contacte estret amb una persona que ha 

tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a fer ús de l’equipament.  

 
(Només marcar en cas de patir una patologia crònica considerada de risc per a la Covid-19) 
 

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la meva 
participació en l’activitat.  
 
Telèfon de contacte 1: ..................................... 
 
Telèfon de contacte 2: ..................................... 
 

SIGNATURA 
 
 
 
 
 

Artés, ____de ________________de 202__.        

 

Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la 
COVID-19  

 
Jo..............................................................................................., amb DNI-

NIE..................................... 

Comprovació temperatura: 
 
 
Signatura responsable comprovació: 
 
 
 
 
 

Telèfon de contacte 1: ............................ Telèfon de contacte 2: .................................. 
 
Marcar la casella amb una creu en cas afirmatiu: 
 
 Autoritzo a la persona que represento per assistir a l’activitat cultural. 
 
Així mateix, declaro sota la meva responsabilitat (Marcar la casella amb una creu en cas 
afirmatiu) 
 Que sóc 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 l’estada a 
l’activitat. Així mateix, entenc que l’Ajuntament d’Artés no és responsable de les contingèn-
cies que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’estada a 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 el cas d’un usuari amb simpto-
matologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.  

 Que informaré al Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Artés sobre qualsevol varia-
ció del meu estat compatible amb la simptomatologia Covid-19 (febre, tos, dificultat respi-
ratòria, malestar, diarrea, etc., o qualsevol altre quadre infecciós), així com l’aparició de 
qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar o el contacte estret amb una persona 
que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a fer ús de l’equipa-
ment.  

 
(Només marcar en cas de patir una patologia crònica considerada de risc per a la Covid-19) 
 

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de 
manera individual la idoneïtat de la meva participa-
ció en l’activitat.  
 
SIGNATURA 
 
 
 
Artés, _____ de _______________ de 202____.

Comprovació temperatura: 
 
 
Signatura responsable comprovació: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autorització de menors, declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia 
generada per la COVID-19  
 
Jo.............................................................................(nom del pare, mare, tutor/a legal), 
amb DNI-NIE............................................, pare, mare o tutor/a de ..................................... 
............................................................. (nom fill/a) amb DNI/NIE......................................... 



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés- c. Barquera, 41 – 08271 Artés- Telf. 
938305001- artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: identificació de les persones interessades en els serveis prestats, or-
ganització i gestió de l’activitat tramesa d’informació. Regidoria de Cultura.  
Destinataris: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), consentiment de la per-
sona que s’inscriu (art. 6.1.a RGPD) i prestació del servei (art. 6.1.b RGPD). Les vostres dades 
no se serviran a tercers, excepte obligació legal.  
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al seu tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant un correu electrònic a artes@artes.cat (art. 
15 a 22 RGPD). 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 
dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artés- c. Barquera, 41 – 08271 Artés- Telf. 
938305001- artes@artes.cat 
Finalitat del tractament: identificació de les persones interessades en els serveis prestats, 
organització i gestió de l’activitat tramesa d’informació. Regidoria de Cultura.  
Destinataris: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD), consentiment de la 
persona que s’inscriu (art. 6.1.a RGPD) i prestació del servei (art. 6.1.b RGPD). Les vostres 
dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal.  
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al seu tractament i sol·licitud de limitació de les vostres dades, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant un correu electrònic a artes@artes.cat 
(art. 15 a 22 RGPD). 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protec-
ció de dades a https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals 
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