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MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE PER A LES
SOL·LICITUDS D’ACCÉS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Dades del declarant
Nom

del

declarant

(empresa,

entitat o persona física)
CIF/NIF
Responsable/càrrec
Adreça electrònica
Telèfon contacte (mòbil)

Directrius generals per
l’equipament municipal:

al

personal

que

accedeixi

a

L’Ajuntament de Banyoles informa del següent:
1. Cal respectar la distància interpersonal de seguretat: 1,5 m.
1.1.
Els col·lectius artístics que obtinguin la condició de grup de convivència
habitual quedaran exempts del compliment de la distància física
interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització
del seu quefer professional. Perquè un col·lectiu artístic obtingui la
consideració de grup de convivència habitual, caldrà que compleixi una de
les condicions següents:
a) Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de
catorze dies, sense que cap membre hagi presentat simptomatologia
COVID-19, o bé que no hagi estat en contacte amb cap persona que
hagi contret la malaltia. Serà responsabilitat de les persones que es
reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades
de localització mútues.
b) Que tots els membres del col·lectiu artístic s’hagin sotmès a una prova
homologada de detecció de COVID-19 amb resultat negatiu en el
moment en què inicien els assajos (només quan així ho determini el
Servei de prevenció de riscos laborals).
c) En ambdós casos caldrà que s’adoptin les mesures necessàries per
evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i adoptaran les
mesures de protecció individual i col·lectiva descrites en el punt
anterior.
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2. Cal utilitzar la mascareta o els equips de protecció individuals adequats pel nivell
de risc.
3. Cal rentar-se les mans amb aigua i sabó (o solucions hidroalcohòliques) de
manera freqüent i sempre abans d’accedir a l’equipament i abans d’abandonarlo.
4. Cal disposar d’equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, així
com dels productes de desinfecció homologats per mantenir les mesures d’higiene
i desinfecció després de cada ús.
5. Només s’ha d’accedir a aquelles dependències de l’equipament on s’ha de prestar
el servei.
6. Cal endur-se la roba de feina després de la jornada laboral.
7. Cal evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’una àrea
concreta.
8. S’ha de reduir el temps de permanència al l’equipament al mínim possible.
9. Quan finalitzi la jornada laboral/l’activitat, cal deixar l’espai de treball lliure
d’objectes que en dificultin la neteja i/o desinfecció als responsables de
l’equipament.

Declaració de responsable:
La persona que representa l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat
o prestació de serveis a l’equipament municipal declara sota la seva responsabilitat
que:














Ha estat informat de les directrius, les mesures i els protocols de
l’equipament, s’ha adaptat la prestació del servei a les seves necessitats i s’ha
informat el personal treballador.
S’han format i informat les persones treballadores sobre els riscos, les
mesures preventives, d’higiene i d’utilització dels EPI, etc.
S’ha fet provisió de la dotació d’EPI i productes d’higiene necessaris per al
personal que desenvoluparà el servei a l’equipament.
S’ha verificat que el personal treballador que ha de prestar el servei no
pertany al grup de personal vulnerable per la COVID-19 regulat pel Ministeri
de Sanitat. Així mateix, s’adjunta el certificat d’aptitud (certificat obligatori).
S’ha verificat que aquest personal no presenta símptomes compatibles amb
la Covid-19 en la data d’inici de la prestació del servei a l’equipament i s’ha
establert un mecanisme de seguiment.
S’ha comprovat que el personal no conviu o ha estat en contacte directe estret
amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
S’ha establert el protocol d’actuació i comunicació en cas de detecció de casos
sospitosos d’infecció i el relleu del personal adscrit al servei, si s’escau.
Accepta que l’Ajuntament de Banyoles emprengui les actuacions necessàries
si apareix un cas positiu de Covid-19, d’acord amb el que indiquin les
autoritats sanitàries en cada moment (*).
Pel que fa als col·lectius artístics, s’ha verificat que les persones que actuaran
a l’equipament tenen la condició de grup de convivència habitual, de manera
que poden abstenir-se d’acomplir la distància física interpersonal i l’ús de la
mascareta durant la realització de la seva activitat artística, d’acord amb el
que preveu l’apartat tercer del Plans de represa del sector cultural. Arts
escèniques i musicals, aprovat pel comitè tècnic del Pla Procicat per a
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emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
al risc en data 3 de juliol de 2020.
El personal treballador que prestarà el servei a l’equipament durant el període
que duri el servei és el següent:

Relació del personal que desenvoluparà el servei
Nom i cognoms

DNI

Signatura
Lloc i data:
Signatura:

(*) Informació sobre protecció de dades
(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garanties dels drets digitals)
Responsable del Tractament. Ajuntament de Banyoles, amb domicili al Passeig de la Indústria, 25 17820
Banyoles - Tel. 972 57 00 50 i adreça electrònica: ajuntament@banyoles.org
Finalitat. Prevenció de risc de contagis de la malaltia COVID19 a en la realització d’activitats culturals municipals.
Base legal. Interès públic essencial. Protecció d’un interès vital d’usuaris de l’activitat cultural i treballadors.
Compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en relació a la protecció de la salut dels treballadors.
Termini de conservació. Fins 30 dies després de la celebració de l’activitat.
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves
dades de caràcter personal, adreçant la seva petició personalment a l’OAC de l’ajuntament, presentant un escrit
al Registre General o en el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica a https://seu.banyoles.cat/. En tot
cas té dret a presentar una reclamació davant de la APDCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici sempre que ho
consideri oportú.
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