
 
 
 
AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DEL MATERIAL APORTAT EN EL PROJECTE 
MEMÒRIA SOBRE RODES (www.memoriasobrerodes.cat) 
 
 
Tenint en compte que: 
 
1. El seu fill participa en el projecte Memòria sobre rodes 

(www.memoriasobrerodes.cat)  
 
2. Per la participació en l’esmentat projecte aportarà imatges, material fotogràfic i altre 

material, testimoniatge de la història local. Aquest material podrà ser reproduït i 
transformat per ser utilitzat en l’esmentat projecte. 

 
3. La imatge del seu fil/a menor d’edat, pot aparèixer en els reportatges gràfics que 

es realitzen en el projecte abans esmentat. 
 
4. La difusió de la imatge d’una persona exigeix comptar amb el consentiment 

d’aquesta o dels seus representants legals. 
 
5. Així dons, la difusió del material ha de quedar emmarcada dins de la legalitat 

vigent, que compren: 
 

a. Article 18 de la Constitució Espanyola. Garanteix el dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

b. La Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del dret a l’honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

c. La Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del menor 
(article 4. Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) 

d. Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 
12 de abril. 

 
 

Per tot això, accepta i subscriu el document següent: 
 
Pel present entenc i reconec la participació del meu fill/a en las activitats programades 
en el projecte Memòria sobre rodes i atorgo el meu consentiment perquè la Gerència 
de Serveis de Biblioteques de Barcelona utilitzi el material citat en l’anterior apartat 
2, per difondre per la pàgina web, publicacions, exposicions o altres usos necessaris 
per desenvolupar o fer publicitat del citat projecte. 
 
JO ,  Sr./Sra. ................................................................................................................... 
Amb NIF/PASSAPORT núm............................................ i pare/mare/tutor/a legal de 
..................................................................... dono el meu consentiment i autoritzo a 
tot el precedent. 
 
 
 
Signatura. 
 
Lloc/Data 

http://www.memoriasobrerodes.cat/�

