
 

 

 
CONSENTIMENT INFORMAT I DECLARACIÓ RESPONSABLE 

PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITAT ESPORTIVA PER MENORS D’EDAT 
 

 
 
Consentiment informat per a la realització de procediments rutinaris i sobre el tractament de la informació i la documentació mèdica. 
 
[.....................................................], major d'edat, data de naixement [.../..../......], DNI núm. [...............................], amb domicili en 
[...............................................................................], telèfon [.......................................................] i correu electrònic [...................................................], amb la signatura 
del present document, en representació del Menor d'edat [......................................], amb DNI [.........], donada la seva condició de progenitor/tutor legal 
del mateix (“Tutor”). 
 
[.....................................................], major d'edat, data de naixement [.../..../......], DNI núm. [...............................], amb domicili en 
[...............................................................................], telèfon [.......................................................] i correu electrònic [...................................................], amb la signatura 
del present document, en representació del Menor, donada la seva condició de progenitor/tutor legal del mateix (“Tutor”). 
 
[.....................................................], Menor d'edat, data de naixement [.../..../......], DNI núm. [...............................], amb domicili en 
[...............................................................................], telèfon [.......................................................] i correu electrònic [...................................................], (“Menor”). 
 
 

NOTA: El present document ha de ser signat per aquells que ostentin la pàtria potestat del Menor. En cas de ser una única persona, podrà ser 
signat per una única persona. No obstant, si el signant tingués autorització d'un altre responsable, podrà signar ella mateixa indicant al 
costat de la signatura “amb autorització”, no sent el Futbol Club Barcelona responsable de la falta d'aquesta. 

 
 
Manifestem, en nom i representació del Menor sobre el qual ostentem la tutela, i cadascun de nosaltres de manera individual, que: 
 
 

1. He estat informat dels punts següents del Codi ètic de medicina esportiva de la Federació Internacional de Medicina Esportiva: 
 

• S'ha de protegir el dret de l'esportista a la intimitat. 
• En cas que, per interès del públic i dels mitjans periodístics, se sol·liciti informació sobre la salut dels esportistes, el metge ha de 

decidir amb l'esportista quina informació s'ha de facilitar perquè es distribueixi públicament. 
• En els equips esportius el metge és el responsable de la salut dels esportistes, juntament amb els entrenadors i els directors. El 

metge ha de respectar la confidencialitat, però l'esportista ha d'autoritzar la transmissió d'informació a les persones 
responsables amb la finalitat exclusiva de saber si l'estat de salut de l'esportista en condiciona la participació en la competició. 

 
Per això autoritzo els metges del Servei de Medicina de l'Esport del Futbol Club Barcelona a facilitar a l'entrenador la informació pertinent 
sobre la salut del Menor i els paràmetres de la seva condició física, dins dels termes indicats més amunt. Sé que la comunicació específica 
sobre el seu estat de salut es farà preferentment de manera consensuada amb mi. 

 
2. Dono el meu CONSENTIMENT perquè el Servei Mèdic del Futbol Club Barcelona, en els casos que ho estimi necessari, faci al Menor les 

proves o li apliqui els procediments de rutina que siguin necessaris per al seguiment i el control de la seva salut o el seu estat de forma 
física durant tota la seva relació amb el Futbol Club Barcelona. Això inclou, entre altres coses: 

 
 Visites mèdiques. 
 Revisions de salut. 
 Analítiques de sang i d'orina. 
 Controls antidopatge. 
 Vacunacions. 
 Administració de medicació. 
 Exploracions complementàries: ecografia, radiografia, TAC sense contrast, ressonància nuclear magnètica sense contrast, 

gammagrafia, Holter, densitometria òssia, electrocardiograma i ecocardiograma. 
 Proves de valoració funcional: d'esforç, en laboratori, anàlisi de la composició corporal, test de camp, valoració de les qualitats 

de la força. 
 Tractaments de fisioteràpia. 
 Obtenció de mostres biològiques que es conservaran amb les garanties adequades en un biobanc d'acord amb la Llei 14/2007. 
 Pràctica dels test COVID-19 i d’anticossos en qualsevol moment i tantes vegades com les circumstàncies personals i/o de l’entorn 

suggereixin la necessitat de practicar la prova a criteri els serveis mèdics. 
 

3. He estat informat que el Futbol Club Barcelona, com a responsable del tractament de les meves dades personals i de les del Menor, que 
les tractarà sobre la base de l'execució del contracte i el compliment de les obligacions de totes dues parts. En concret, tractarà i 
conservarà les dades de salut i biomètriques obtingudes en les exploracions i els registres que es realitzin al Menor durant la seva estada 
al Futbol Club Barcelona. Les dades seran tractades amb la finalitat de millorar el seu rendiment esportiu, i també per prevenir, 
diagnosticar i tractar lesions, personalitzar la nutrició i la hidratació, millorar la qualitat del son i del descans, reduir la fatiga i el temps 
de recuperació, monitorar i personalitzar l'entrenament, fer recerques mèdiques i qualsevol tipus d'accions i proves dirigides a 
aconseguir aquestes finalitats i a millorar la salut, el benestar i el rendiment esportiu com a jugador del Menor i dels seus companys en 
general. En el supòsit que un projecte concret necessiti el consentiment explícit del Menor, el FC BARCELONA el sol·licitarà als seus tutors. 
 
Particularment, i en relació a la pràctica dels test COVID-19 a través d’anàlisi clíniques i serveis estadístics, he estat informat que les 
dades personals del Menor seran tractades en base en l’interès públic i d’atenció sanitària i en especial per a cobrir les recomanacions 
derivades de la crisi COVID-19. Així mateix atorgo el meu consentiment per a que aquestes dades siguin comunicades a les autoritats 
sanitàries, així com als responsables mèdics del Club i als laboratoris encarregats de la realització de les proves diagnòstiques. 
  



 

 

 
4. Així mateix, declaro haver estat informat de: (i) la política de privacitat (Annex 1) relativa als protocols de COVID-19, (ii) dels riscos que 

per la salut té la reincorporació del Menor a la disciplina del FC BARCELONA, i (iii) dels propis protocols i mesures de protecció adoptades 
pel Club davant el COVID-19, els quals accepto en nom del Menor y aquest es compromet a respectar i seguir sota la seva responsabilitat 
(i la meva com a tutor), tant per preservar la seva salut com la dels seus companys i entorn, assumint-ne directament les responsabilitats 
pels danys que un incompliment dels esmentats protocols puguin ocasionar a la salut del propi Menor  i/o a la dels companys i entorn. 
De conformitat amb l´anterior, autoritzo al Menor perquè es reincorpori a la disciplina del FC BARCELONA, i assumeixo tota la 
responsabilitat i eventuals conseqüències que es puguin derivar de dita reincorporació, així com la derivada de possibles incompliments 
dels protocols i mesures de protecció, seguretat i higiene adoptades per part del Club.  

 
El FC BARCELONA pot oferir les conclusions mèdiques i estadístiques obtingudes per l'equip mèdic a la comunitat esportiva sense incloure dades 
personals dels esportistes, quan sigui possible, amb la finalitat de contribuir a millorar l'esport i les condicions dels esportistes. 
 
Les dades personals no són cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d'aquells proveïdors i/o 
col·laboradors del FC BARCELONA que duen a terme determinades activitats per al Club, però no tracten, en cap cas, aquestes dades per a finalitats 
pròpies.  
 
Alguns d'aquests proveïdors i/o col·laboradors poden estar fora de la Unió Europea. Per això, és possible que les seves dades es tractin fora de la 
Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu. En qualsevol cas, el Club s’assegura que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les 
garanties oportunes, que poden incloure: 
 

- Clàusules tipus aprovades per la UE: es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu que proporcionen les garanties suficients per 
garantir que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

 
- Certificacions dels tercers: per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat 

per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades. 
 
 
El FC BARCELONA conservarà les seves dades durant tota la durada de la relació existent i, en tot cas, fins a la conclusió del darrer termini de 
prescripció d'accions penals i civils, així com de sancions administratives, que resulti aplicable, sens perjudici del bloqueig degut. 
 
Sens perjudici del que s'ha dit, i amb les excepcions particularment relacionades amb el COVID-19 esmentades en aquest document, accepto que 
totes les dades relacionades amb el rendiment esportiu del Menor, incloses les dades de salut, puguin ser tractades pel FC BARCELONA amb 
finalitats d'investigació i millora de la metodologia tècnica esportiva del FC BARCELONA amb caràcter indefinit i mentre puguin ser útils. El FC 
BARCELONA adopta el compromís ferm d'anonimitzar aquestes dades de seguida que sigui possible, tot i que sé que, atesa la faceta pública de 
determinades dades (especialment les relacionades amb partits que s'hagin disputat i que hagin tingut rellevància en l'àmbit periodístic o 
estadístic públic), aquesta anonimització de les dades pot no ser completa. 
 
El esportista i el Tutor tenen a la seva disposició un document informatiu en què es descriuen, de manera més extensa i detallada, els diversos 
tipus de dades que el FC BARCELONA tracta o pot arribar a tractar, així com les diverses finalitats del tractament. El Tutor pot demanar aquest 
document al delegat de protecció de dades del FC BARCELONA per mitjà de l'adreça dpo@fcbarcelona.cat. 
 
Sé que puc exercir en nom i representació del Menor els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat i supressió en relació amb el 
tractament que duu a terme el FC BARCELONA adreçant-me per escrit al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a través de l'adreça de 
correu electrònic proteccio.dades@fcbarcelona.cat. Així mateix, em puc adreçar al delegat de protecció de dades del FC BARCELONA a través de 
l'adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat si considero que el tractament de dades personals no s'ha ajustat al que exigeix la normativa 
vigent. Si en el termini de dos mesos el delegat de protecció de dades no dona una resposta satisfactòria a l'interessat, aquest es pot adreçar a 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a l'autoritat de control competent, d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
 
Signo i autoritzo a ________________________________ el dia ____ de _________________ de _______ 
 
 
 
Progenitors/Tutors Revisat per 
DNI: DNI:  
 
 
 
 
 
DNI:  
 
 
 
 
 
 
Menor: 


