
 
 

DECLARACIÓ JURADA (doc.nº3) 

 
L’empresa/entitat                                      
amb NIE/NIF nº           i domiciliada a      
i que té com a activitat professional          , i 
en relació a les accions formatives presentades per ser incloses en el Catàleg 
virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme per l’any 20    , 
 
 
DECLARA 
 
Primer.- Que aquesta empresa/entitat per tal de cobrir qualsevol responsabilitat 
que se’n derivi de la gestió d’aquestes accions formatives, compta amb una 
assegurança de responsabilitat civil assignada a la companyia:               
          i per l’import de   €. 
 
 
Segon.- Que aquesta empresa/entitat té un Pla d’emergència i evacuació de 
les instal·lacions on realitza les accions formatives i que el fa extensiu al seu 
personal docent, a excepció d’utilitzar espais per compte d’altra, que caldrà que 
es notifiqui a l’apartat d’observacions* 
 
 
Tercer.- Que aquesta empresa/entitat segueix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de Dades de Caràcter personal (LOPD) en el 
tractament de les dades dels alumnes dels cursos/tallers. 
 
 
Quart.- Que aquesta empresa/entitat aplica eines per avaluar el nivell de 
satisfacció dels alumnes que participen en els cursos/tallers, i que posteriorment 
aplica les mesures correctores oportunes si cal millorar-lo. 
 
 
Cinquè.- Que aquesta empresa/entitat emet un document justificant de 
participació i/o aprofitament als alumnes que han acabat l’acció formativa 
segons la normativa interna d’assistència, i a on consta la col·laboració del 
Consell Comarcal del Maresme juntament amb el seu logotip. 
 
 
*Observacions:  
    Per a la realització dels cursos presentats utilitzaré espais físics llogats. 
 
 
 
I per a què així consti, el representant de l’entitat signa la present declaració, 
amb data                                 de 20    . 
 

                              Signatura i segell 
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