
 

 
 

Declaració responsable del compliment de mesures de protecció 
i organitzatives davant de la COVID-19 en els esdeveniments i 
activitats de caràcter extraordinari en espais públics  

Dades d’identificació 
Nom de l’entitat o empresa:  NIF:  

Representant legal:  NIF:  

Adreça:  CP:  

Municipi:  Telèfon:  

Adreça electrònic:  

Dades de l’activitat 
Nom de l’activitat:  

Ubicació:   Previsió assistents:  

Data:  Horari d’inici:  Horari fins a:  

Descripció de l’activitat: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro  

1. Que l’activitat es durà a terme observant les mesures de salut i seguretat per a les persones 
que es detallin a la Resolució de la Generalitat de Catalunya vigent de mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya o al Pla sectorial específic, i les que determini l’autoritat competent en cada moment.  

2. Que les persones organitzadores de l'activitat, no presenten símptomes compatibles amb la 
Covid-19 (febre, dificultat per respirar, tos, etc.) en el moment d'iniciar l'activitat. 

3. Que les persones organitzadores disposen dels equips de protecció i altre material necessari 
per fer front al risc de contagi per coronavirus. 



 

 
 

4. Que s'ha comunicat a totes les persones participants les mesures de prevenció que s’han de 
complir en el desenvolupament de l'activitat, vinculades a les situacions que es puguin produir 
per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2, i què són, entre d’altres, les següents: 

a. Respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en la normativa vigent. 

b. Respectar l'aforament màxim establert en la normativa vigent, i que ha estat facilitat 
pels serveis tècnics municipals en el moment de l’autorització. 

c. Portar mascareta ben col·locada en tot moment. 

d. Fer ús de gel hidroalcohòlic, a l’accés a l'espai. 

e. Seguir les indicacions dels recorreguts dins del recinte. 

5. Que el titular, l'organitzador o l'entitat responsable de l'esdeveniment disposa de tots el mitjans 
per complir i fer complir les mesures de seguretat establerta segons la tipologia d'activitat. 

6. Que el titular, l'organitzador o l'entitat responsable compleix amb totes aquelles mesures 
generals, organitzatives, tècniques i de protecció que li són d'aplicació segons la normativa 
vigent, que té com a objectiu un assoliment excel·lent de les mesures de seguretat i higiene. 

7. Que el titular, l'organitzador o l’entitat responsable té coneixement i donarà compliment a les 
mesures previstes en els plans sectorials corresponents a cada cas, en especial la superfície 
mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de 
mesures de prevenció. 

8. Que si després del moment de signatura d'aquesta declaració responsable i abans de l'inici de 
l'activitat, s'han produït canvis normatius que modifiquen o amplien les mesures declarades, 
els responsables de l'organització incorporaran els canvis o les noves mesures en la realització 
de l'activitat. 

 
 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura, 

 
 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment 
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L 
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al 
Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona 
(https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 
 

 
 

 

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1489.html
http://www.girona.cat/dadespersonals
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