
 Que les imatges en les que apareixen menors d’edat relatives a les activitats i projectes del programa Escoles 

+ Sostenibles disposen dels permisos requerits per a la seva publicació i/o reproducció en el web i butlletí del 

programa Escoles + Sostenibles, mitjans comunicatius de l’Ajuntament de Barcelona i altres possibles 

projectes i programes d’educació per a la sostenibilitat. 

 
El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat 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, i més concretament pel que fa als menors d’edat a l’article 4 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor; per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o 
tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables. També resulta essencial tenir en compte 
l’interès superior del menor, de manera que aquestes imatges es prendran amb la cura imprescindible per evitar que puguin perjudicar directament 
i/o indirectament a aquest menor d’edat, en especial el seu dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 
 

Els responsables dels centres educatius / direcció, mitjançant aquesta declaració responsable, confirmen que han obtingut el consentiment / 

consentiments precisos previs, expressos i informats, per poder tractar les esmentades dades de caràcter personal per les finalitats que s’indiquen 

més amunt. Específicament, afirmen que han obtingut el consentiment tant del menor, si té més de catorze anys, com del seu pare, la seva mare o 

dels seus tutors legals.  

Igualment, els responsables dels centres educatius / direcció, mitjançant aquesta declaració responsable, asseguren que han informat als 

interessats d’aquesta cessió de dades. I tot això, d’acord amb l’establert a la normativa de protecció de dades vigent, espec ialment el Reglament 

Europeu 2016/679, de 27 d’abril i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

 

  Barcelona, 
 

Segell de l’entitat  Signatura del/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders.  

 

Declaració responsable del/la director/a del centre educatiu 
 
Nom i cognoms:        

NIF
: 

      Càrrec que ocupa:       

 
 
La persona que signa DECLARA: 
 


