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R/N: 11410/OR00079

Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública docent

Dades personals

DNI/NIE/Passaport Nom    Primer cognom   Segon cognom    

Sexe Data de naixement Nacionalitat 

Població de naixement   Província de naixement  

Nom del pare, mare o tutor/a Nom del pare, mare o tutor/a

Les dades personals han de ser les que consten al DNI/NIE. Aquestes són necessàries per comprovar els 
antecedents penals dels delictes de naturalesa sexuals, a través de les plataformes d‘interoperabilitat.

Declaracions responsables (d’acord amb el que estableix l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Declaro responsablement que compleixo els requisits de titulació que s’expliciten a la Resolució 
EDU/182/2021, de 29 de gener.

Declaro responsablement que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/ada per una limitació física o 
psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents al cos al qual he de ser 
nomenat/ada.

Declaro responsablement que no estic inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estic 
separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

Declaro responsablement que no he estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexuals ni per delictes de tràfic d’éssers humans i, en aquest sentit:

Autoritzo a comprovar la veracitat de la meva declaració.

No autoritzo i, per tant, presento el Certificat de delictes de naturalesa sexuals del Ministeri de 
Justícia o el justificant acreditatiu de la sol·licitud.

Normativa

Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció 
pública docent i adquisició de noves especialitats.

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 
202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Tramitar, gestionar i resoldre la convocatòria d’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició
de noves especialitats que organitza el Departament d'Educació. Els usos són els derivats de la gestió de
sol·licituds de participació i de la gestió dels tribunals i comissions de selecció.
Drets: Podeu a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament (motivant-ho) i
sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web
protecció de dades

El Departament d’Educació queda facultat per fer les verificacions que resultin necessàries. Per a l’acreditació 
dels requisits d’ingrés i accés, farà les comprovacions oportunes a través de les plataformes d’interoperabilitat, 
en cas que alguna dada no consti informada, es requerirà la documentació acreditativa a la persona 
interessada. 

Si considereu que el Departament no ha de consultar les vostres dades personals i us hi oposeu, les haureu 
d’aportar documentalment. Podreu trobar la sol·licitud per exercir el dret d’oposició al següent enllaç.

Lloc i data 

Signatura de la persona interessada

Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/ProteccioDades/A615.pdf
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