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Declaració Jurada de compliment de la normativa aplicable a la seva activitat i 
compromís de seguir les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a 
la realització d’activitats esportives durant la temporada 2022-2023. 

Nom de l’entitat 

Càrrec a l’entitat 

CIF de l’entitat 

Nom i cognoms del representant 

DNI del representant 

Telèfon contacte 

Correu electrònic 

Actuant en representació de la citada Entitat i sota la seva responsabilitat realitza la 

següent declaració sota jurament: 

Que està informat/da de la normativa que regeix per  l’entitat a la qual represento.   

Que la seva entitat és coneixedora de les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a 

la realització d’activitats durant la COVID-19 així com les mesures de seguretat genèriques que 

estableix la normativa especifica amb l’objectiu de fer front a la COVID-19, al pla de 

desescalada i a la nova normalitat.  

Que jo mateix i l’entitat a la qual represento, en tant que organitzadora titular de l’activitat, 
coneixem la normativa aplicable a la realització de les nostres activitats.  

I per això, declaro: 

 Que en la meva entitat i l’activitat que realitzo, compleixen amb tota la normativa vigent

i a la que estic obligat/da a complir.

 Que és compromet a seguir i incorporar durant la realització de la seva activitat, les

actualitzacions que es realitzen setmanalment donades pels organismes competents

que regulen la pràctica esportiva a Catalunya i específicament i les indicacions que faci

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, com a titular de les instal·lacions.

 Que els menors d’edat, hauran d’anar acompanyats d’un tutor/a, o persona major

d’edat que es faci responsable de la seva participació en la mateixa instal·lació

municipal.

 Complir la normativa vigent del Real Decret 463/2020, establint les mesures generals

recollides en la llei per a la pràctica i les seves ordres complementàries.

 Ser el/a responsable directe dels seus esportistes i de la seva pràctica esportiva en la

instal·lació municipal que s’està utilitzant. Demanant als tutors dels menors d’edats, la

declaració responsable d’acceptació de les condicions de participació, obligació

d’informació i consentiment informat, que la Generalitat de Catalunya i la Secretaria

General de l’Esport i de l’Activitat Física, ha establert per a participar en activitats

esportives.
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 Informar i formar a tots els seus treballadors/es, voluntaris/es i esportistes en les

mesures de prevenció, seguretat, higiene establertes en la normativa vigent per tal que

l’activitat es desenvolupi amb la màxima seguretat possible.

 Seguir les indicacions del personal municipal, les normes de funcionament de les

instal·lacions i totes les normatives i recomanacions que dicten els diferents

organismes en relació amb la prevenció de la Covid-19.

 Que s’ajustarà a l’activitat sol·licitada i que notificarà a l’Ajuntament de Santa Coloma

de Gramenet els canvis que es puguin produir.

 Que totes les dades expressades en el document són certes.

Ho declaro sota la meva responsabilitat, 

Llegida i trobada conforme, és signada pel/per la compareixent: 

I, perquè consti, signo la present 

Santa Coloma de Gramenet, 

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades , li informem 

que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades “Activitats 

esportives”, que té la finalitat de gestionar l’oferta esportiva del municipi així com les activitats que es 

desenvolupin a les instal·lacions esportives de la ciutat, tant de forma directa, com a través de 

concessionaris i empreses. També es gestionaran les subvencions a les associacions esportives de la 

ciutat. Vostè podrà ampliar aquesta informació bàsica, així com exercir els seus drets sobre protecció de 

dades a https://www.gramenet.cat/pd i a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la 

Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040). 

https://www.gramenet.cat/pd
ofimatica
Firma
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