En aquesta plantilla trobareu la informació necessària per poder elaborar
documents per la cessió de drets imatges a les vostres associacions, tant per
persones menors d'edat com majors.
Algunes consideracions
Fotografiar persones en espais públics i privats sense el seu consentiment pot
constituir un il·lícit civil. Què vol dir això? Doncs que si una persona se sent
perjudicada en el seu dret a la imatge podria presentar una demanda per la via
civil contra la persona o entitat que n'ha fet ús i seria un jutge qui decidiria si
s'ha produït un perjudici indemnitzable.
Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment, l'entitat ha d’informar els pares,
mares o tutors legals de les membres menors d'edat de la nostra associació
així com informar directament a les persones majors d'edat que puguin estar
afectades. A totes les persones membres de l'entitat que puguin ser
susceptibles de ser fotografiades per la posterior utilització de la pròpia entitat
se'ls ha de lliurar un model d'autorització d'utilització dels drets d'imatge per
tal que puguin autoritzar o donar el consentiment de la publicació de les
imatges. Amb aquesta finalitat, posem a disposició de les entitats un model
base aplicable a qualsevol entitat que podeu editar segons les vostres
necessitats.
Aquest consentiment no inclou l’autorització en el cas d’imatges clarament
identificables obtingudes per qualsevol altre sistema de captació d’imatge
(filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes,
publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública
que no sigui el de l'entitat.
D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no impedeix la
informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d’una persona
determinada aparegui com a merament accessòria. En aquest sentit no serà
necessari el consentiment exprés dels interessats o representants legals per a
la captació d’imatges quan aquestes tinguin caràcter accessori dintre de
l’esdeveniment o quan les persones que hi apareguin no es puguin identificar.

L'entitat és responsable només d'allò que utilitzi com a entitat per als fins
propis de la mateixa. És a dir, qualsevol imatge extreta dins del context de
l'entitat per altres mitjans, no són responsabilitat de la direcció o l'associació
en general.
És per això que demanar a les persones que fotografiem que ens cedeixin el
seu dret d'imatge és important per evitar demandes legals, sobretot en els
casos en què vulguem utilitzar la seva foto amb finalitats comercials o
publicitàries. Aquesta cessió s'ha de realitzar sempre a través d'un document
en el que la persona fotografiada ha donat el seu consentiment per utilitzar la
seva imatge.
Podeu consultar el Butlletí 901 núm. 34 – Procediments per a registrar les
publicacions.

Model de text per a la cessió d'ús de drets d'imatge
L'Associació Juvenil ___________________ disposa de mecanismes de comunicació
per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes
socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells,
fotografies, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les
activitats pròpies de l’agrupament com poden ser les sortides, els campaments
i les activitats al local. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones
membres de l'entitat apareixen individualment o en grup realitzant les
activitats esmentades.
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de
l’entitat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals o les pròpies
persones en cas que siguin majors d'edat poder publicar fotografies on
apareguin els menors.
En cas de ser major d'edat
Per mitjà del present document, jo, ___________________ (nom del/la
soci/sòcia/col·laborador/a)
_______________________,
amb
DNI
número
_____________ atorgo a (nom de l'entitat) ________________, amb NIF número
_____________ d’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per
a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo
estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra
entitat.
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per
drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització.

Garanteixo que sóc major d'edat legal i tinc el dret d'acordar contractes en el
meu propi nom. He llegit l'autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva
execució i estic totalment d'acord amb els seus continguts.
Domicili_______________________
correu-e________________________
Telèfon________________________
En cas de ser menor d'edat
Per mitjà del present document, jo, ____________________ (Nom i cognoms del/la
pare, mare o tutor/a legal) amb DNI número ____________________________,
atorgo a (nom de l'entitat) ________________, amb NIF número _____________
d’acord amb la llei orgànica 1/1982 autoritzo el dret i permís per a captar,
enregistrar,
usar,
publicar,
i
distribuir
imatges
d'en/na
____________________________________(Nom i cognoms del/la menor) o en les
quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació
de la nostra entitat.
Signatura
A __________________, ____ de________ del 20__

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació (Nom
de l'associació) únicament amb la finalitat de tenir les dades actualitzades en
el cens propi. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició quan ho cregueu oportú.

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

