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DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ A LA FUNDACIÓ S21 DEL CSC PER A REALITZAR EL SERVEI 

D’ACOMPANYAMENT DE MENORS EN PERIODES DE LLEURE I DESCONFINAMENT PARCIAL  

 

En/na ……………………………………………………………. amb DNI ………………….., pare/mare/tutor/a legal de 

……………………………………………........, menor d’edat, amb domicili a 

…………………………………………………………………….. de Molins de Rei i telèfon de contacte 

…………………………  

 

En aquest sentit, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i en virtut de les mesures de desconfinament 

parcial aplicables als menors d’edat, donada l’excepcional situació en la qual ens trobem, l’Ajuntament de Molins de 

Rei ha encarregat a la FS21 que realitzi el servei d’acompanyament de menors en el marc de la disponibilitat horària i 

les condicions establertes per la normativa d’aplicació. 

 

Per aquest motiu, 

 

AUTORITZA 

 

Al personal assignat de la FS21 a que acompanyi en els moments de lleure exterior al menor 

…………………………………………………, que consistirà en un passeig d’acord amb les mesures de distanciament 

social, prevenció de mesures d’higiene i temporalitat establerta per a les sortides al carrer  i/o activitat en el domicili. 
 
Durant el temps que el/la professional tingui cura del/de la menor, observarà i aplicarà amb deguda diligència les 

mesures establertes per les autoritats sanitàries. No obstant, ni el/la professional ni la FS21 serà responsable de què 

el menor pugui contagiar-se de COVID-19, així com tampoc de cap altre dany que pugui patir excepte que sigui com 

a conseqüència directa  de la conducta dolosa del/de la professional en la producció del dany.  
 
En tot cas, seran les famílies dels menors i/o l’Ajuntament de Molins de Rei qui facilitarà els elements de protecció 

adequats, si escau, per als menors, donarà les indicacions que considerin necessàries posar en coneixement dels 

professionals, així com les instruccions sobre prevenció abans de sortir a l’exterior i mantenir una correcta 

higienització i tractament de la roba del menor i la presa de la resta de mesures de prevenció posteriors a l’arribada 

del carrer.   
 
Les dades personals del pare/mare/tutor/a legal que subscriu la present autorització seran emprades per la FS21 i 

l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat de prestar el servei d’acompanyament de menors en els períodes de 

lleure i desconfinament parcial i per a la gestió del servei. Amb la mateixa finalitat, es tractaran les dades personals 

dels menors a qui es presti aquest servei. Aquestes dades seran conservades mentre sigui vigent la present 

autorització i, posteriorment, mentre puguin derivar-se accions relatives a l’exercici o defensa de reclamacions. Les 

seves dades seran tractades en base a la realització d’una missió d’interès públic en el marc de les mesures de lluita 

contra l’expansió del virus SARS-CoV-2 i en el marc de l’Estat d’Alarma adoptat pel Decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Les dades no seran facilitades a tercers  excepte obligació legal, cas en que es lliuraran als Òrgans i Autoritats 

competents. 
 
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i davant la 

FS21, dirigint escrit acompanyat per còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent acreditatiu de la 

identitat a l’adreça Av. Tibidabo 21, 08022 Barcelona. La FS21 ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb 

qui pot contactar a l’adreça electrònica dpd@consorci.org. 
 
En cas que consideri vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció 

de Dades (www.apdcat.cat). 

  
Molins de Rei, _____ de/d’___________ de 2020 
 
 
Signatura                    Signatura  

DNI _____________________________                    DNI___________________________ 
 
Pare/mare/tutor/a legal del menor    Professional acompanyant 

mailto:dpd@consorci.org
http://www.apdcat.cat/

