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AUTORITZACIONS  PER A CONSULTAR EL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS 

 

DADES PERSONALS: 

Primer cognom  

Segon cognom  

Nom  DNI/NIE  

Lloc de naixement  País  

Data de naixement  Nacionalitat  

Nom del pare  Nom de la mare  

 

ADREÇA: 

Tipus de via  Nom de la via  

Localitat  Província  

C.P  Telèfon  

Telèfon mòbil  Correu electrònic  

 

Al efectes establerts per la Llei 2/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció 

a la infància i l’adolescència. 

 

DECLARO no haver estat condemnat/da 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, incloent-hi la pornografia i 

corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.  

 

AUTORITZO a l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a que mentre estigui prestant 

serveis en un lloc de treball que impliqui contacte habitual amb menors pugui, davant el 

Registre Central de Delinqüents Sexuals, si ho considera necessari, demanar en el meu nom 

les dades que sobre la meva persona consten al mateix a l’efecte de comprovar la seva 

veracitat.  

EM COMPROMETO a comunicar a l’ajuntament de Sant Vicenç de Montalt qualsevol canvi 

sobrevingut respecte a la situació declarada tant aviat com aquesta es produeixi.  

Firma:  

X
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Autorització de tractament de dades 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les 

vostres dades seran incorporades al fitxer de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Montalt, les quals seran utilitzades estrictament per a la finalitat indicada. Podeu 

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al departament 

de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, c/Sant Antoni, núm. 13. 

X
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