
 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE  
COMPLIMENT DE LES LLEIS DE PROTECCIÓ JURÍDICA DEL 

MENOR 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

Que l’entitat que represento disposa de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriuen a l’activitat subvencionada, quan 
impliqui contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió 
i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i 
explotació sexual i corrupció de menors, així com tracta d’éssers humans.

Que totes les persones que, per portar a terme l’activitat subvencionada, tenen 
contacte habitual amb menors, han presentat davant l’entitat les certificacions 
negatives del Registre Central de Delinqüents Sexuals o, en el cas de persones 
d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, certificats negatius 
d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals, traduïts i 
legalitzats d’acord amb els convenis internacionals existents.

Que l’empresa aportarà la documentació indicada en els apartats anteriors, a 
requeriment de l’Ajuntament, dins el termini que se li atorgui al respecte.
Que en cas de tenir coneixement de l’existència de condemna ferma d’algun dels 
treballadors/es o voluntaris/àries, pels delictes indicats en l’apartat 1, l’entitat 
informarà de manera immediata a l’Ajuntament i, així també, apartarà sense cap 
dilació la persona condemnada de l’execució de l’activitat o projecte subvencionat 
que pugui implicar contacte amb menors.

Que l’entitat assumeix directament aquestes obligacions davant l’Ajuntament 
també en el supòsit que subcontracti alguna de les activitats subvencionades.

I perquè consti en el corresponent expedient de concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, signo aquesta Declaració sota la meva 
responsabilitat.  

PAR 

Vilanova i la Geltrú,
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