
 
 

 

 

 

A , el      de de 20 . 

 

El/La sotasignant, senyor/a  , amb DNI 

número , actuant en la seva condició d’educador/a i tutor/a dels 

menors d’edat que acompanya i que pertanyen al curs 3r d’ESO del centre 
  , 

 

MANIFESTA 

1. Que té l’autorització expressa dels pares i representants legals respectius per 
poder donar el consentiment a la participació dels menors, com a concursants o 

públic, en l’enregistrament de la producció audiovisual de televisió titulada Pica 

Lletres, realitzada per part de BLEBA 30 S.L. i la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL. 

 
2. Que abans de la signatura d’aquest document els respectius pares i 

representants legals han rebut de BLEBA 30 S.L. la suficient informació en relació 

al contingut i les característiques de l’esmentada producció, i la finalitat de 

l’enregistrament, essent aquest acceptat sense limitacions. 

 
3. Que els respectius pares i representants legals autoritzen la Productora, així 

com a qualsevol altra persona o entitat autoritzada per aquesta, a la captació 

de la imatge, veu, interpretació, i/o execució dels menors per qualsevol mitjà i 

durant la participació dels menors al Programa, autoritzant, per tant, a la 

Productora a utilitzar la fixació de la imatge dels menors (inclosa la veu) al 

Programa per a la seva incorporació i explotació en aquest, en exclusiva i sense 

limitació temporal o territorial alguna. Així mateix, autoritzen l'ús de la imatge, 

veu, nom i cognoms dels menors i/o enregistrament de la participació dels 

menors al Programa per a finalitats promocionals del mateix i accepten la 

captació, publicació i difusió de la participació dels menors al Programa i la 

realització d'enregistraments sonors i/o audiovisuals al plató i als espais comuns 

del lloc d'enregistrament, no corresponents específicament a les seqüències que 

es gravin del Programa i en les quals pugui aparèixer la imatge i/o veu dels 

menors amb l'única finalitat de difondre el procés de producció i realització del 

Programa en, per exemple, una peça del tipus “Així es va fer”. 

 

4. Que els respectius pares i representants legals cedeixen a la Productora, en 

exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, per a tothom i fins a la seva 

entrada en el domini públic, tots els drets d'explotació que es puguin derivar de 

la participació dels menors en el Programa i, especialment, d'aquelles obres i 

prestacions protegides que pugui realitzar durant aquest. Especialment, i a títol 

d’exemple que no limitatiu, cedeixen els drets de reproducció, fixació, 

distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i 

transformació que es derivin de la seva participació al Programa, per a la seva 

explotació en qualsevol mitjà, modalitat, suport i/o format i, en concret, per a la 

seva explotació en el mitjà televisiu, a Internet i a les Xarxes Socials. 

 

 



 

5. Que han llegit, han entès i accepten íntegrament els termes d’aquest document 

sense reserves. 

 

I perquè així consti, signa la present al lloc i la data indicats a l'encapçalament. 

Sr/Sra. 

DNI. 

 
 

Avís sobre protecció de dades: Les dades personals que proporciona a aquest document i que proporcioni 

successivament s’integraran en un fitxer de dades personals de BLEBA 30 S.L., amb domicili a Carrer Muntaner 261, 

Ent. 1a, 08021 Barcelona. Vostè autoritza l’ús d’aquestes dades per part BLEBA 30 S.L., amb l’única finalitat de 

gestionar l’autorització d’ús de la seva imatge, objecte del present document, i de la gestió dels possibles premis que es 

poguessin atorgar fruit de la seva participació al programa. BLEBA 30 S.L. podrà cedir les seves dades exclusivament a 

aquells tercers necessaris i amb l’única finalitat de possibilitar la producció del programa. Podrà exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la normativa vigent de protecció de dades, 

adreçant-se a BLEBA 30 S.L., al domicili indicat. 


