
DADES DE L'ACTIVITAT

DADES DE LA PERSONA DECLARANT

del compliment de mesures de protecció i organitzatives davant de Covid-19 en els esdeveniments i activitats de 
caràcter extraordinari en espais públics o privats

Data

Nom de l'activitat 

NIF

C. postal

Telèfon(s)Correu e.Població

Domicili

Nom i cognoms

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

Telèfon(s)Correu e.Població

NIFNom i cognoms  
o Raó social

(persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)

Horari: de

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

C. postalDomicili

Ubicació 

a

Descripció de l'activitat 

Previsió assistents

Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa per la qual s’adopten les mesures en matèria de salut pública per prevenir 
el risc de transmissió del SARS-CoV-2 i per a la contenció de la pandèmia de Covid-19, així com aquelles altres que 
determini l’autoritat competent en cada moment,

DECLARO RESPONSABLEMENT QUE, 
  
  
a) L’activitat es durà a terme observant les mesures de salut i seguretat per a les persones que es detallen a la 

Resolució vigent o al Pla sectorial específic, i les que determini l’autoritat competent en cada moment.  
  
b) 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. 
  
c) Les persones participants de l'activitat disposen d'informació i indicacions sobre les mesures de prevenció adoptades 

vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2.
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Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt. 
Finalitat: identificació dels responsables dels compliments de mesures de protecció i organitzatives davant de COVID-19 en els esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics o privats 
Legitimació: compliment d'obligació legal. 
Destinataris: les dades es poden comunicar a altres administracions públiques amb competències en la matèria. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt  
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat. 
  

Pl. Lluís Companys, 1 - 17190 Salt - Tel. 972 24 91 91 - NIF P1716400E                                                                                        

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Signatura:

Salt, 

d) Les persones organitzadores disposen dels equips de protecció i altre material necessari per fer front al risc de 
contagi per coronavirus. 

  
e) S'ha comunicat a totes les persones (organitzadores i participants) les directrius que han de complir totes les 

persones participants en el desenvolupament de l'activitat i què són, entre d’altres, les següents: 
  
  - Cal respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en la normativa vigent. 
 - Cal respectar l'aforament màxim establert en la normativa vigent, i que ha estat facilitat pels serveis tècnics 

municipals en el moment de l’autorització. 
  - Cal portar mascareta ben col·locada en tot moment. 
  - Cal respectar els espais de participació autoritzats (seients, taules, cadires, etc.) així com la seva disposició. 
  - Cal disposar de gel hidroalcohòlic per a totes les persones participants, a l’accés a l'espai. 
  - Cal seguir les indicacions dels recorreguts dins del recinte. 
  - Cal instal·lar la senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat. 
  - En espais tancats, es donarà compliment a les condicions de ventilació i qualitat  de l’aire així com als controls dels 

accessos i la mobilitat que li siguin d’aplicació, en funció de la tipologia de l’activitat i l’aforament establert segons la 
legislació aplicable. 

  - En espais a l’aire lliure, es donarà compliment a les condicions de controls dels accessos i la mobilitat que li siguin 
d’aplicació, en funció de la tipologia de l’activitat i l’aforament establert segons la legislació aplicable. 

  
f) 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. 
  
g) 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. 

  
h) 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. 

  
i) 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.

DECLARACIÓ RESPONSABLE del compliment de mesures de protecció i organitzatives davant de Covid-19 en els 
esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics o privats                                        

(continuació)
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https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/proteccio-de-dades-192

DADES DE L'ACTIVITAT
DADES DE LA PERSONA DECLARANT
del compliment de mesures de protecció i organitzatives davant de Covid-19 en els esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics o privats
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
(persona que presenta la declaració, en cas de ser algú diferent del titular)
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa per la qual s’adopten les mesures en matèria de salut pública per prevenir el risc de transmissió del SARS-CoV-2 i per a la contenció de la pandèmia de Covid-19, així com aquelles altres que determini l’autoritat competent en cada moment,
DECLARO RESPONSABLEMENT QUE,
 
 
a)         L’activitat es durà a terme observant les mesures de salut i seguretat per a les persones que es detallen a la Resolució vigent o al Pla sectorial específic, i les que determini l’autoritat competent en cada moment. 
 
b)         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.
 
c)         Les persones participants de l'activitat disposen d'informació i indicacions sobre les mesures de prevenció adoptades vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2.
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Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació dels responsables dels compliments de mesures de protecció i organitzatives davant de COVID-19 en els esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics o privats
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades es poden comunicar a altres administracions públiques amb competències en la matèria.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt 
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
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ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Signatura:
d)         Les persones organitzadores disposen dels equips de protecció i altre material necessari per fer front al risc de contagi per coronavirus.
 
e)         S'ha comunicat a totes les persones (organitzadores i participants) les directrius que han de complir totes les persones participants en el desenvolupament de l'activitat i què són, entre d’altres, les següents:
 
          - Cal respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en la normativa vigent.
         - Cal respectar l'aforament màxim establert en la normativa vigent, i que ha estat facilitat pels serveis tècnics              municipals en el moment de l’autorització.
          - Cal portar mascareta ben col·locada en tot moment.
          - Cal respectar els espais de participació autoritzats (seients, taules, cadires, etc.) així com la seva disposició.
          - Cal disposar de gel hidroalcohòlic per a totes les persones participants, a l’accés a l'espai.
          - Cal seguir les indicacions dels recorreguts dins del recinte.
          - Cal instal·lar la senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat.
          - En espais tancats, es donarà compliment a les condicions de ventilació i qualitat  de l’aire així com als controls dels accessos i la mobilitat que li siguin d’aplicació, en funció de la tipologia de l’activitat i l’aforament establert segons la legislació aplicable.
          - En espais a l’aire lliure, es donarà compliment a les condicions de controls dels accessos i la mobilitat que li siguin d’aplicació, en funció de la tipologia de l’activitat i l’aforament establert segons la legislació aplicable.
 
f)         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.
 
g)         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.
 
h)         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.
 
i)         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.
DECLARACIÓ RESPONSABLE del compliment de mesures de protecció i organitzatives davant de Covid-19 en els esdeveniments i activitats de caràcter extraordinari en espais públics o privats                                       
(continuació)
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