
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONSENTIMENT INDIVIDUAL DE  
L'ESPORTISTA MENOR D'EDAT I ACOMPANYANT PER A L'ACCÉS AL  

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE COCENTAINA

Esportista (menor d'edat):

Data de naixement:

DNI:

Club o Entitat:

Mitjançant aquest document, com a tutor legal de l'esportista menor d'edat, declare que he sigut 
degudament informat, que la decisió de l'esportista menor d'edat d'utilitzar les instal·lacions esportives, 
per tal de mantenir la seua preparació es fruit d'una decisió personal i conjunta, en la qual hem pogut 
valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de l'entrenament, junt als riscos per a la seua 
salut que comporta l'actual situació de pandèmia. 

  
Manifestem 
 
   •  Que l'esportista i el/la acompanyant no han estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 
dies, no té simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona pertanyent als 
col·lectius de risc. 
   • Que hem sigut adequadament informats de les mesures que hem de tindre en compte per reduir els 
riscos, i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat a les instal·lacions en 
aquest context. 
   • Que hem sigut informats i advertits sobre els riscos que podria patir qualsevol de nosaltres si contrau la 
malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no només per a la 
nostra salut, sino també per la dels altres. 

  
     I d'acord amb les manifestacions anteriors 
 
   • Ens comprometem a seguir les directrius de l'entidad esportiva on desempenyaré la meua activitat, de les 
autoritats sanitàries, que coneixem degudament, així com les recomendacions indicades en la instal·lació, 
federació corresponent i el meu metge. 
   • Entenem el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i som conscients de les mesures que hem 
d'adoptar per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, llavat de mans freqüent 
i permanèixer a casa de manera prioritària. 
 • Declarem, fent ús dels drets garantits per la llei, la nostra intenció d'usar les instal·lacions esportives, 
assumint personal e individualment totes les conseqüències i responsabilitats.

Poliesportiu  Municipal 
Av. Les Moreres s/n 
03820 Cocentaina 
 Tfn.: 965591154 

www.cocentaina.es 
poliesportiu@cocentaina.org

Regidoria 
d'Esports    

Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

Tutor/a legal: DNI:

DNI:Acompanyant:



Regidoria 
d'Esports   

Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     

RELACIÓ DE RISCOS IDENTIFICATS 
  Riscos per a la salut 

  
- En els desplaçaments existeix risc de contagi. 
- És perillós incumplir la distància física. 
- És imprudent compartir l'ús de l'equipament. 
  

  Riscos de la malaltia COVID-19 
- Pot provocar el teu aïllament. 
- La disminució de la funció pulmonar pot ser una seqüela (o altres desconegudes en 
  aquest moment). 
- Existeix perill de mort. 
- Pot ocasionar transmisions secundàries.

Signatura del tutor/a :

Data:

Signatura Esportista menor d'edat :

Signatura acompanyant :

Poliesportiu  Municipal 
Av. Les Moreres s/n 
03820 Cocentaina 
 Tfn.: 965591154 

www.cocentaina.es 
poliesportiu@cocentaina.org



Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     

Ajuntament de Cocentaina

He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant 
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de 
dades.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats 
municipals sol·licitades per l'interessat.  
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en 
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera 
inequívoca. 

Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca 
normativa legal que ho empare.  

Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional". 

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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Data de naixement:
DNI:
Club o Entitat:
Mitjançant aquest document, com a tutor legal de l'esportista menor d'edat, declare que he sigut degudament informat, que la decisió de l'esportista menor d'edat d'utilitzar les instal·lacions esportives, per tal de mantenir la seua preparació es fruit d'una decisió personal i conjunta, en la qual hem pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes de l'entrenament, junt als riscos per a la seua salut que comporta l'actual situació de pandèmia.
 
Manifestem
   •  Que l'esportista i el/la acompanyant no han estat en contacte amb persones infectades en els últims 14 dies, no té simptomatologies com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona pertanyent als  col·lectius de risc.
   • Que hem sigut adequadament informats de les mesures que hem de tindre en compte per reduir els riscos, i sé que els responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat a les instal·lacions en aquest context.
   • Que hem sigut informats i advertits sobre els riscos que podria patir qualsevol de nosaltres si contrau la malaltia COVID-19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no només per a la nostra salut, sino també per la dels altres.
 
     I d'acord amb les manifestacions anteriors
   • Ens comprometem a seguir les directrius de l'entidad esportiva on desempenyaré la meua activitat, de les autoritats sanitàries, que coneixem degudament, així com les recomendacions indicades en la instal·lació, federació corresponent i el meu metge.
   • Entenem el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i som conscients de les mesures que hem d'adoptar per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, llavat de mans freqüent i permanèixer a casa de manera prioritària.
 • Declarem, fent ús dels drets garantits per la llei, la nostra intenció d'usar les instal·lacions esportives, assumint personal e individualment totes les conseqüències i responsabilitats.
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RELACIÓ DE RISCOS IDENTIFICATS
  Riscos per a la salut
 
- En els desplaçaments existeix risc de contagi.
- És perillós incumplir la distància física.
- És imprudent compartir l'ús de l'equipament.
 
  Riscos de la malaltia COVID-19
- Pot provocar el teu aïllament.
- La disminució de la funció pulmonar pot ser una seqüela (o altres desconegudes en
  aquest moment).
- Existeix perill de mort.
- Pot ocasionar transmisions secundàries.
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Poliesportiu  Municipal
Av. Les Moreres s/n
03820 Cocentaina
 Tfn.: 965591154
www.cocentaina.es
poliesportiu@cocentaina.org
Plaça la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)  CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades per l'interessat. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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