En la següent plantilla us presentem els elements que ha de contenir la fitxa mitjançant la qual els
pares o tutors dels menors d'edat autoritzen la inscripció o participació a les activitats de l'entitat.
Algunes consideracions
A continuació us presentem un model de document que l'entitat ha de crear per fer efectiva
l'autorització dels pares i mares o tutors a consentir la participació d'un menor a una activitat
determinada organitzada per l'entitat en qüestió.
L'autorització és aquell document mitjançant el qual l'entitat passa a ser responsable del menor
durant el temps i el lloc en el que s'especifiqui en la mateixa, raó per la qual és de vital importància
que no pugui generar confusió a les persones firmants.
Des del punt de vista dels responsables de l'entitat s'ha de fer un treball prèvi de previsió de les
diferents circumstàncies i emergències que puguin sorgir durant l'activitat programada (entenent
com a activitat colònies, acampaments, activitat de periodicitat setmanal, etc) per tal de poder
assegurar-se que qualsevol decisió que s'hagi de prendre com a responsable de l'activitat entorn al
menor en qüestió es tingui l'autorització dels seus tutors.
És doncs necessari prevenir circumstàncies com podrien ser les que es presenten a continuació
•
•

•

el trasllat del menor a l'hospital més proper amb el corresponent ús de vehicle privat (llogat
o de propietat de l'entitat) no urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica.
la decisió medicoquirúrgiques que siguin necessària d'adoptar en cas d’extrema urgència,
sempre sota la direcció facultativa en el cas en el que s'hagi d'intervenir quirúrgicament
d'urgència al menor sense la possibilitat de demanar el consentiment oral dels pares i mares.
a rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris, de
formulació infantil i que es lliuren, sense recepta, per part dels dirigents de l'activitat.

En qualsevol cas, recordar que per aspectes mèdics del menor, cal una fitxa de salut de tots els
membres de l'associació que participin en qualsevol tipus d'activitat en el temps de lleure, de tal
forma que es pugui actuar amb total celeritat en cas de cap emergència per petita que sigui i encara
que siguin majors d'edat.

Elements imprescindibles:
Les dades que cal que formin part de l'autorització a la participació a l'activitat per part del menor
són:
•
•
•
•
•
•
•

Nom del pare/mare/tutor/a
Nom del menor
Descripció de l'activitat que es desenvolupa
Nom de l'entitat autoritzada
Es poden afegir aspectes a les que s'autoritza als dirigents de l'activitat com les 3 condicions
que s'han explicat anteriorment.
Consentiment de l'ús de la imatge del menor
i per últim, fer coneixedors als firmants del compliment de la Llei de protecció de dades.

Exemple:
Jo, (Nom del pare/mare/tutor/a), amb DNI (nº de DNI), com a pare, mare, tutor/a de (Nom de
l'alumne), l'autoritzo a participar a (Activitat que es desenvolupa) , que organitza la (Nom de
l'entitat) en les condicions establertes. Accepto doncs, que l’horari i la responsabilitat de
l’organització acaba segons els horaris que es determinen en en la publicitat de l’activitat.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries
adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa així com el trasllat del menor a
l'hospital més proper amb el corresponent ús de vehicle privat (llogat o de propietat de l'entitat) no
urgent ni especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica. Dono també el meu consentiment a a
permetre que el menor rebi petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics i
antiinflamatoris, de formulació infantil i que es lliuren, sense recepta, per part dels dirigents de
l'activitat.
Per últim, dono consentiment per a l’ús de la seva imatge (llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats
amb l’activitat publicades a la pàgina web de l'entitat o qualsevol altre medi de comunicació. En cas
negatiu
ho
comunicaré
expressamen
t
a
l’organització.
Llei de Protecció de dades de caràcter personal:
Us comunica (Nom de l'entitat), als efectes del que disposa la llei (Llei orgànica 15/1999 , de 13 de
desembre), que les dades que ens faciliteu en aquest formulari seran incorporades a la base de dades
generals de (Nom de l'entitat), per tal que aquesta només en faci ús per a la seva consulta interna. I
que aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en aquesta activitat.
Signatura del pare, mare/tutor:
Data:
Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52 17

