
 
 

CONSENTIMENT PER A LA CAPTACIÓ I ÚS D’IMATGES DE MENORS D’EDAT 

 

 
Jo, __________________________________, amb DNI núm. _____________, 
major d’edat, actuant en nom i representació del menor 
_________________________________,  en qualitat de pare/mare/tutor legal, 
davant del Responsable del Centre d’Esplai Mainada,  

 

SÍ          NO                 AUTORITZO 

 

1. A la captació d’imatges i arxius de vídeo durant les activitats 
organitzades pel Centre. 
 

2. A l’ús de les imatges realitzades durant les activitats del Centre, o a les 
activitats que s’hi acudeixi organitzades pel mateix, les quals podran ser 
publicades a: 
 

a. La pàgina web del Centre.  
b. Vídeos destinats a difusió no comercial.  
c. Cartelleria i pamflets d’àmbit local d’ús propi i de finalitat no 

comercial, amb l’exclusiu objectiu de difondre les activitats del 
centre.  

d. Xarxes socials propietat del Centre.  
 

3. A l’ús i difusió del material elaborat pel menor, d’acord amb les finalitats 
pròpies del centre, és a dir, l’educació en el lleure.  
 

I signo la present, en prova de conformitat, a Santa Coloma de Gramenet, amb 
data __ d  __________ de 20__ 

 

 

 

 

 

El dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18 de la Constitució i desenvolupat per la Llei 
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, així com també la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. L’esmentada normativa ens imposa l’obligació de disposar d’una autorització del 
representant legal del menor per prendre i publicar fotografies de menors d’edat, en les quals 
apareguin tant individualment o en grup els infants participants en les activitats organitzades pel 
Centre d’Esplai Mainada. Aquest material gràfic podrà ser publicat a la pàgina web i a les xarxes 
socials, propietat del Centre, a les quals els pares i mares hi tindreu accés, sempre i quan no es 
manifesti l’oposició expressa prèvia.  



 
 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ 

DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
D’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 
13 de desembre, així com en el seu Reglament d’Aplicació (Reial Decret 
1720/2007), el CENTRE D’ESPLAI MAINADA, NIF R5800384L es compromet a 
utilitzar únicament les dades que li sol·licitem amb el fi de prestar el nostre 
objectiu d’educació en el lleure. 
 
Si desitja exercir qualsevol dels drets emparats per la Llei (accés, rectificació, 
cancel·lació o oposició), dirigeixi un escrit a l’adreça postal 08921-Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelona), Pl. de l’Església s/n o enviï un correu 
electrònic a splmainada@gmail.com. 
 
El CENTRE D’ESPLAI MAINADA garanteix l’absoluta privacitat i intimitat dels 
infants i adolescents, cenyint-se a l’estricte compliment de les disposicions 
pertinents del marc legal vigent. 
 
Assabentat i conforma amb allò exposat en els apartats anteriors, per la 
present AUTORITZO EXPRESSAMENT al CENTRE D’ESPLAI MAINADA, 
perquè tracti les dades personals que voluntàriament he cedit i cedeixi a partir 
d’ara per escrit o de paraula, d’acord amb allò disposat per la Llei 15/1999 de 
13 de desembre i per la Directiva 46/95 de la C.E. limitant la referida 
autorització al compliment dels fins directament relacionats amb les funcions 
legítimes del cessionari, així com la cessió als estaments oficials, públics i 
privats oportuns necessaris per l’eficaç desenvolupament de les seves 
atribucions i el compliment del seu objecte. 
 
 
I signo la present, en prova de conformitat, a Santa Coloma de Gramenet, amb 
data __ d  __________ de 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


