
 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 

 
Declaracions responsables per al nomenament com a funcionari/ària  

Dades del procés selectiu 
Núm. de registre de la convocatòria Cos/categoria 

            

Dades de la persona proposada per al nomenament com a funcionari/ària  
DNI Cognoms i nom 

            

Declaracions responsables1 

 

 Declaro responsablement que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/ada per cap limitació física o psíquica incompatible amb 
el desenvolupament de les funcions corresponents al cos al qual he de ser nomenat. 
 Declaro responsablement que no estic inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estic separat/ada, mitjançant 
expedient disciplinari, del servei de cap administració pública. 
 Declaro responsablement que no desenvoluparé, a partir de la meva incorporació com a funcionari/ària, cap altre lloc de 
treball o activitat en el sector públic, ni realitzaré altres activitats privades, ni rebré cap pensió per qualsevol règim de la 
Seguretat Social incompatible amb l’activitat principal de funcionari/ària. 
 Declaro responsablement que, atès que actualment desenvolupo una activitat privada o pública que pot ser compatible amb el 
meu nomenament com a funcionari/ària, em comprometo a sol·licitar, en el termini de deu dies a comptar de l’inici del meu 
nomenament, l’autorització de compatibilitat d’aquestes activitats, d’acord amb la normativa vigent. 

 
 

Data 

      

 

Signatura 
 
 
 
 
 

   

1. D’acord amb el que estableix l’article 69.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable del tractament: Direcció de Serveis. Departament de Justícia. 
Finalitat: gestió administrativa i control dels procediments de selecció i provisió de personal funcionari de serveis penitenciaris del 
Departament de Justícia.  
Legitimació: compliment d’una obligació legal. 
Persones destinatàries: les dades es comunicaran al Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, al Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i, excepcionalment, en els casos que determini la legislació vigent. No es preveuen 
cessions a tercers països. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat 
davant del responsable del tractament. 
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades es pot accedir al web del 
Departament. 
 
Direcció de Serveis. Servei de Selecció i Provisió 
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