
Signatura del sol·licitant,

  
DECLARACIÓ RESPONSABLE CERTIFICACIÓ NEGATIVA  

REGISTRE CENTRAL DE DELINCUENCIA SEXUAL

Esplugues de Llobregat,

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades  sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, 
responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud.  Els destinataris de la informació poden ser altres 
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

DECLARO RESPONSABLEMENT: 
  
Que mai he estat condemnat/ada, per sentència ferma, per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni per delictes de tràfic 
 d'éssers humans, i,

SRA. ALCALDESSA D´ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Jo amb DNI/NIE núm  

i amb domicili a efectes de notificacions a núm pis

C.P y telèfono

MANIFESTO:

convocat per l'Ajuntament d'Esplugues està afectat per l'article 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de gener, de Protección Jurídica 
del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, en funció 
de la qual tota persona que pretengui l'accés a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors ha d'acreditar 
que no ha estat condemnada per sentència ferma per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l'aportació d'una 
certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Que sóc coneixedor/a que el lloc (o plaça) per la qual concorro en el procediment de

Autoritzo a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat a comprovar en qualsevol moment la veracitat de la meva declaració, 
cedint les dades necessàries a l'entitat amb aquesta finalitat, en el supòsit que resulti seleccionat/ada en aquest 
procediment.

No autoritzo a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i per tant em comprometo a l'aportació de la certificació negativa del 
Registre Central de delinqüents sexuals de l'Estat i/o el què correspongui en cas de diferent nacionalitat en el supòsit que 
resulti seleccionat/ada en aquest procediment en el termini que s'estableixi a les Bases reguladores del procés selectiu.

fill/a de (fer constar nom de pila del pare i la mare) nascut/a el dia (DD/MM/AAAA)

a (població) de (província) de (país)

i correu electrònicPoblació
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