
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Públic assistent a un espectacle o activitat 

✓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 el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc 

que l’Ajuntament de les Preses i la Comissió de festes de les Preses, no són 

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

pandèmia durant els espectacles o activitats. 

✓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'una persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant el 

desenvolupament de l’espectacle o activitat. 

✓Que informaré a l’Ajuntament de les Preses sobre qualsevol variació del meu 

estat de salut compatible amb la simptomatologia COVID-19 mentre duri 

l’espectacle o activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en 

el meu entorn familiar. 

✓Només participaré a les activitats, sempre que tingui absència de malaltia i 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre superior als 37,4 °C, 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 i/o amb una persona que ha tingut simptomatologia 

compatible, en els catorze dies anteriors a la realització de l’activitat. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per 

l'Ajuntament de les Preses per a deixar constància del registre i per al seguiment 

dels tràmits i actuacions de l'exercici de les seves competències i funcions. En la 

gestió d'aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a l'Ajuntament 

es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria 

de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran 

comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos 

previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment 



vostè pot exercir els seus drets d'accés, de rectificació, d'oposició i, si és el cas, 

de cancel·lació, tot adreçant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. 


