
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO CERTIFICADO NEGATIVO POR DELITOS 

DE NATUREZA SEXUAL CON RESPECTO AO ACOMPAÑAMENTO DE MENORES 

En ……………………………………...., a ................., día ........ de.......................... do 20……. 

 

Eu, don/dona. …………………………………………………………....…………………….….……, con DNI ………………………….....…………, 

estado civil …....………..………… con domicilio en ……………………………………………….…………………………………..…………… 

Localidade ……………………...………………… Provincia ……………………………….,  declaro baixo xuramento o seguinte: 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Que non me atopo condenado por sentencia firme por algún delito contra a liberdade e integridade sexual, que 

inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación 

sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación do artigo 13.5 da Lei Orgánica 

1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, relativo á esixencia do certificado negativo do Rexistro 

Central de Delincuentes Sexuais como requisito para o acceso e exercicio ás profesións, oficios e actividades que 

impliquen contacto habitual con menores. 

SI  

NON  

(Por favor indicar SI ou NON no recuadro que corresponde) 

CONSENTIMENTO EXPRESO:  

Marcar cunha 

“X” 
CONSENTIMENTO EXPRESO 

 
A persoa abaixo asinante presta o seu CONSENTIMENTO para a consulta dos seus datos de 

inexistencia de antecedentes no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais 

 NON CONSENTE e achega Certificación negativa do Rexistro. 

 

Baixo a miña expresa responsabilidade, ratifico a veracidade do declarado, de que son certos cuantos datos 

figuran na presente solicitude, someténdome, de non ser así, ás correspondentes accións administrativas e de 

Lei. 

Sinatura: 

 

 

A recollida e tratamento dos devanditos datos teñen como finalidade de dar cumprimento ao disposto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 

de Protección Xurídica do Menor. De acordo co previsto na citada Lei Orgánica, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición dirixindo un escrito ao órgano competente en materia de persoal. FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA - 

(www.fgpesca.org / federacion@fgpesca.org) - Praza Agustín Díaz nº 1 - Complexo deportivo Elviña (Local 5) - 15008 A Coruña. 

http://www.fgpesca.org/
mailto:federacion@fgpesca.org

