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DECLARACIÓ RESPONSABLE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 

 

ANNEX I 

 

El senyor/a        

                           

amb DNI núm.               amb càrrec de 

 

A representant de l’entitat                         

 

amb CIF                 ,  

 

 

declara sota la seva responsabilitat: 

 

1.Que l’entitat a la que represento compleix les condicions establertes a 

les bases reguladores  de la cessió de les instal·lacions esportives 

municipals. 

 

2.Que es compromet a complir allò que s’estableix en el DECRET 58/2010, 

de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i DECRET 55/2012, 

de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de 

les entitats esportives de Catalunya. 

 

3.Que es compromet a complir allò que s’estableix la Llei 3/2008, de 23 

d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, pel que respecte 

al registre i certificació de tots els tècnics esportius que desenvolupen 

tasques esportives a l’entitat. 

 

4. A disposar dels mitjans adients pel control d’accés del públic a les 

grades, a l’efecte de controlar els aforaments màxims i l’entrada de 

objecte si begudes no autoritzades. 

 

5.Que es compromet, cas de ser beneficiari, a acreditar, davant la 

regidoria d’esports, la possessió i validesa dels documents exigits per 

les bases reguladores de la cessió d’ús. 

 

6.Que l’entitat està al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. Complir la normativa fiscal i 

laboral que afecti als beneficiaris. 

 

7.Que, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 

modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, 

disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 

persones que s’adscriuran a l’activitat, per exercir professions, oficis 

o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat 

condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i  

indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament 

sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i  
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l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de 

tràfic de persones. 

 

En aquest sentit, autoritzo l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a 

comprovar la veracitat de la meva declaració, d’acord amb el que disposa 

l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

 

8. Que les dades per a què l’Ajuntament realitzi les comunicacions i  
notificacions electròniques en aquest procediment i, si s’escau, en els 

posteriors tràmits, són les següents: 

 

 

Persona       NIF             Correu      Mòbil 

 Autoritzada            electrònic 

 

 

 

 

 

I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

 

 
Sant Andreu de la Barca      , d          2022. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENT CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Art.28 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre , del procediment administratiu comú de 

les administracions publiques) 

 

 Autoritzo a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a efectuar consulta 

de les dades i antecedents que constin en fitxers d’altres 

administracions Públiques, per tal de comprovar que es compleixen les 

condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i 

per revisar-les fins a l’extinció de la seva vigència. 

 
 

                               En cas de que no autoritzeu, marqueu la casella. 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Informació important 

Articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal 

 

És obligatori omplir tots els camps de la instància. Per què? 

Perquè l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú de les 

administracions públiques, estableix que les sol·licituds que es formulin a l’Administració hauran 

de contenir les dades que s’assenyalen al formulari. 

Quin tractament rebran les vostres dades personals? 

Les dades personals que ens proporcioneu seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter  

confidencial, en els fitxers creats per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la finalitat 

de poder tramitar la vostra sol·licitud. 

Qualsevol altre tractament no previst en els indicats fitxers requerirà el vostre consentiment 

inequívoc llevat de la utilització que pugui fer-ne l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per 

enviar-vos informació oficial o d’interès ciutadà, o qualsevol altre actuació compresa dins de les 

funcions de l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol supòsit previst a la 

normativa vigent. 

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat? 

  Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació 

al consentiment atorgat, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant una 

instància, al Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

 

    En cas que, per a la tramitació de la vostra sol·licitud, calguin dades o antecedents que es trobin en fitxers de titularitat d’altres administracions  

    públiques, podeu autoritzar-nos directament per l’accés a aquests fitxers, i estalviar-vos d’aquesta manera el tràmit. 
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