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Declaració responsable per a les famílies dels infants dels 
Casals d’Estiu 2020 
 
 
Dades Personals del Pare, Mare o Tutor/a 

Nom i Cognoms DNI / NIE 

 
Dades del Fill/a 

Nom i Cognoms Edat 

 
 
 Declaro, responsablement:  
 
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

      · No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

     · No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat 

positives. 

     · No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que 

hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

     · Té el calendari vacunal al dia. 

 
 
2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 
 
 Que el meu fill/a no pateix 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, aquells infants que 

necessiten tractaments immunosupressors). 

· Diabetis mal controlada. 

· Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
 Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que els serveis mèdics han valorat 
positivament la idoneïtat de la seva participació en l’activitat.       

· Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

ventilatori. 

· Malalties cardíaques greus. 

· Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que 

necessiten tractaments immunosupressors). 

· Diabetis mal controlada. 

· Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
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3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al Casals d’Estiu i 
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no 
assistirà al centre. 
 
 
4. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat de l'aparició de qualsevol cas de 
covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb ells davant de qualsevol 
incidència. 
 
 
5. Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la covid-19 i que accepto 
les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de 
l’activitat de Casals d’Estiu en la que el meu fill/a participa. Així mateix, entenc que l’equip de 
dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin 
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat. 
 
 
6. Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les 
actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un menor d’edat 
amb simptomatologia compatible amb la covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 
 
 
7. Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes pel meu fill/a pels dies que 
duri l’activitat, en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 
 
 
 
I, perquè així consti signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el 
tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 
 
Lloc i data 
 
 
 
 

 
Signatura 
 

 

 

 

 

 
D’acord amb l’establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se infor ma a la 
persona interessada que  les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de cerdanyola del 

Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre general de l’Ajuntament (pl . Francesc 
Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o a través de la web www.cerdanyola.cat 
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