
 

DECLARACIÓ JURADA EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA COVID19 PER 

PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE PARCS URBANS 

I XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES AL MUNICIPI DE 

.......................................... 

 

 

DECLARACIÓ JURADA DELS USUARIS/ES QUE PARTICIPEN EN LES 

DINAMITZACIONS. 

 

 

 

En/Na ........................................................................................................................... 

(nom i cognoms), amb DNI ................................., amb domicili al c/ 

........................................................................ del municipi de 

................................................ i amb telèfon .................... que vull participar en les 

sessions grupals del programa “Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris Saludables” que es 

desenvolupa       al       municipi       de       ....................................       on       l’empresa 

TOT OCI, Educació i Lleure S.L amb CIF B17452350  és qui  presta aquest servei, 

 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

1. Que, atesa la situació d’alarma decretada pel Govern de l’Estat, en el marc de 

la crisi sanitària de la COVID-19, sóc conscient que haig d’adoptar les mesures 

de prevenció de contagi de la malaltia, de seguretat i d’higiene personal pel bon 

desenvolupament de l’activitat. 

 
 

2. Manifesto que sóc coneixedor/a de la normativa de seguretat de l’activitat en 

que participo i que l’empresa que presta el servei ha pres totes les mesures 

exigibles per prevenir tota mena de contagis de forma que renuncio a reclamar 

qualsevol tipus de responsabilitat a cap persona física o jurídica. 

 

3. Que sóc coneixedor/a del possible risc de contagi per la mateixa naturalesa de 

l’activitat atès que implica un contacte proper amb la guia i els altres usuaris de 

l’activitat, i no es pot garantir un risc nul de transmissió, tot i usar tots els 

mitjans de protecció disponibles. Tanmateix sóc coneixedor/a de que haig de 

respectar la distància mínima de 2 metres entre els participants en l’activitat 

quan estigui aturat/da i 5 metres quan estigui caminant. 

 
 

4. Pel que fa a la situació personal sobre la meva salut, declaro que en els últims 

14 dies des de l’inici de l’activitat i posteriorment, durant tot els temps en que 

participi en aquesta activitat: 



 

 
 
 
 
 

 

a) Confirmo que, no tinc símptomes relacionats amb la COVID-19. 

 
 

b) Confirmo que, pel que jo sé, no he estat en contacte amb persones que 

presentin símptomes relacionats amb la COVID-19. 

 

c) Confirmo que no he viatjat des de cap país en que s’hagin imposat 

restriccions de viatge o autoconfinament i que tampoc ho faré durant aquest 

temps en que participi en aquesta activitat. 

 

I perquè així consti i tingui els efectes oportunes, signo la present declaració 

responsable sobre la veracitat de les dades i informació manifestada, en el dia i lloc a 

baix indicats. 

 
 

(Data, lloc i signatura) 



 

DECLARACIÓ JURADA EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA COVID19 PER 

PODER DINAMITZAR EN EL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE PARCS 

URBANS I XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES AL MUNICIPI DE 

.......................................... 

 

 DECLARACIÓ JURADA DE EL/LA DINAMITZADOR/A DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ 

 
 
 

 

 

En/Na ........................................................................................................................... 

(nom i cognoms), amb DNI ................................., amb domicili al c/ 

........................................................................ del municipi de 

................................................  i  amb telèfon .................... en  la  meva  qualitat  de 

dinamitzador/a  de les sessions grupals del programa “Parcs Urbans i Xarxes 

d’Itineraris Saludables” que es desenvolupa als municipis de ..................................... on 

l’empresa  TOT OCI, Educació i Lleure S.L amb CIF B17452350 és qui presta aquest 
servei, 

 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

1. Que, atesa la situació d’alarma decretada pel Govern de l’Estat, en el marc de 

la crisi sanitària de la COVID-19, soc conscient que haig d’adoptar les mesures 

de prevenció de contagi de la malaltia, de seguretat i d’higiene personal pel bon 

desenvolupament de l’activitat. 

 

2. Manifesto que soc coneixedor/a de la normativa de seguretat de l’activitat en 

que dinamitzo i que l’empresa que presta el servei ha pres totes les mesures 

exigibles per prevenir tota mena de contagis de forma que renuncio a reclamar 

qualsevol tipus de responsabilitat a cap persona física o jurídica. 

 
 

3. Que soc coneixedor/a del possible risc de contagi per la mateixa naturalesa de 

l’activitat atès que implica un contacte proper entre el/la dinamitzador/a i els/les 

usuaris/es de l’activitat, i no es pot garantir un risc nul de transmissió, tot i usar 

tots els mitjans de protecció disponibles. Tanmateix soc coneixedor/a de que 

haig de respectar la distància mínima de 2 metres entre els participants en 

l’activitat quan estigui aturat/da i 5 metres quan estigui caminant. 



 

 

4. Pel que fa a la situació personal sobre la meva salut, declaro que en els últims 

14 dies des de l’inici de l’activitat i posteriorment, durant tot els temps en que 

dinamitzi aquesta activitat: 

 

d) Confirmo que, no tinc símptomes relacionats amb la COVID-19. 

 
 

e) Confirmo que, pel que jo sé, no he estat en contacte amb persones que 

presentin símptomes relacionats amb la COVID-19. 

 

f) Confirmo que no he viatjat des de cap país en que s’hagin imposat 

restriccions de viatge o autoconfinament i que tampoc ho faré durant aquest 

temps en que dinamitzi aquesta activitat. 

 

5) Que facilitaré la normativa de seguretat a les persones usuàries i seguiré el protocol 

que s’ha elaborat des de Dipsalut per tal de protegir la salut dels grups que dinamitzo. 

I perquè així consti i tingui els efectes oportunes, signo la present declaració 

responsable sobre la veracitat de les dades i informació manifestada, en el dia i lloc a 

baix indicats. 

 
 

(Data, lloc i signatura) 


