
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Declaració responsable (alumnat o personal docent extern) 

Dades personals 
Nom de la persona interessada DNI/NIF/NIE/Passaport 

Escola Agrària / Unitat del DARP Curs i codi 

DECLARO, responsablement: 
 Que durant els darrers 14 dies i en aquests moments:  

- No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós. 

- No he estat positiu de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 
- No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 

compatible amb aquesta malaltia. 
- Tinc el calendari vacunal al dia. 

(Seleccioneu una de les dues opcions següents) 
  Que NO pateixo cap de les malalties següents:  

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.  
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, que requereixin tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Que pateixo alguna de les malalties següents però el meu metge/metgessa no hi veu inconvenient en l’assistència o impartició 
d’activitats formatives grupals de persones majors de 16 anys amb les mesures de protecció adequades:  

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, que requereixin tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre formatiu o unitat i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no hi assistiré. 

  Que conec l’obligació d’informar al centre formatiu de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre formatiu davant de qualsevol incidència. 
I, perquè així consti, als efectes de la meva participació en l’activitat formativa assenyada inicialment, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Localitat i data 

Signatura 

Informació sobre protecció de dades: 
Identificació del tractament: Alumnat de formació contínua de les escoles agràries (gestió acadèmica i administrativa) i Personal docent 
col·laborador de les escoles agràries 
Responsable del tractament: Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-
614, 08007 Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat). 
Finalitat: Disposar de les dades de l’alumnat que s’ha inscrit o ha realitzat algun curs de formació contínua organitzat per alguna escola 
agrària o els que han superat algun curs de formació professional validat pel Servei de Formació Agrària i disposar d’una base de dades del 
personal docent extern que col·labora en els cursos de formació organitzats per les escoles agràries o dels cursos validats pel Servei de 
Formació Agrària. 
Legitimació: Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària (DOGC núm. 3549 de 09.01.2002) 
Per a poder realitzar les finalitats i els usos previstos per aquest fitxer de dades serà necessari el consentiment dels alumnes i personal docent 
extern a les que va dirigida aquesta gestió acadèmica, econòmica i estadística. 
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els 
serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa. 
Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei. 
Drets de les persones interessades Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació 
de les dades davant la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 
Barcelona; tel. 93.304.67.76; dg06.daam@gencat.cat). 
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva  del tractament de dades de caràcter personal al 
següent enllaç (http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-detallada-tractaments/). 

Dates sessions presencials 

Telefon Correu electrònic
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