
DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT 

 

El sotasignat Sr/Sra.  _______________________________, amb DNI ______________, major d’edat i amb plena 
capacitat d’obrar, participa/subscriu al dia _______de _______________del _________a les activitats de la Tècnica 
d’Esports de Mitja Muntanya: Alba Rovira Carol , amb núm. 016808  en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport 
de Catalunya i membre de l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya núm. 1085 i UIMLA.   

Subscriu: 

1. Que he estat informat de les característiques tècniques  i dels requisits físics i tècnics mínims  per la realització 
de l’activitat i que, declaro complir els requisits mínims (tècnics, físics i materials) i disposar del material 
necessari per a l’activitat i que aquest està en bon estat . 

2. Que declaro conèixer que les activitats en el medi natural comporten un risc inherent a l’activitat i el medi  i que, 
accepto els riscos inherents a la participació en aquesta activitat. 

3. Que declaro haver informat l’empresa que no pateixo cap patologia o lesió que pugui influir en el bon 
desenvolupament de l’activitat , així com no haver ingerit prèviament a l’activitat, cap subs tància  que alteri 
l'estat d'ànim, la percepció o el coneixement  (droga, alcohol o medicaments), i em comprometo a no fer-ho 
durant el seu transcurs. 

4. Que declaro conèixer i em comprometo a seguir les indicacions del guia/monitor/professor  en tot moment. 
5. Que declaro conèixer, per haver-ne estat informat, i que em satisfà, la informació rebuda, i que he pogut formular 

les preguntes convenients i aclarir tots els meus dubtes dels riscos propis de la participació en l’activitat, com per 
exemple que: 
• Hi ha trams perillosos en què hauré d’extremar la precau ció . 
• Hi ha la possibilitat de patir un accident esportiu inheren t a la pràctica de l’excursionisme , i assumeixo 

personalment la responsabilitat dels accidents que pugui causar a qualsevol participant de l’activitat. 
• Hi ha la possibilitat de causar un accident a un tercer ali è a l’activitat , i assumeixo personalment la 

responsabilitat íntegra d’aquest accident i excloc l’organització de qualsevol responsabilitat. 
6. Que declaro conèixer les causes d’anul·lació del contracte: 

• En cas que el personal tècnic determini que no compleixo els requisits mínims físics, tècnics o  materials 
requerits per la realització l’activitat. 

• Quan per motius aliens a l’organització, les condicions nivològiques i/o meteorològiques im pedeixin la 
realització de l’activitat contractada amb les mesu res de seguretat mínimes.  

• Que el meu comportament posi en perill la pròpia segur etat , la de l’activitat o la dels altres participants . 
7. Que em comprometo a tenir un comportament respectuós amb els altres participant s, així com, un 

comportament sostenible i respectuós amb el medi na tural . 
8. Que eximeixo l’empresa i/o qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de l’activitat, de les 

responsabilitats derivades de qualsevol accident ca usat per motiu de fets derivats d’accions individua ls  
empreses al marge de les indicacions del guia/monitor/professor. 

9. Que eximeixo als anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la 
meva participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per a la s alut que suposa 
l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta activitat. 

10. Que eximeixo als anteriorment assenyalats de qualsevol responsabilitat que de la participació en l’activitat pugui 
derivar-se, com per exemple pèrdua o deteriorament d’objectes personals o robat ori.  

11. Que he estat informat que l’empresa disposa d’una pòlissa d’assegurances d’accidents personals , una pòlissa 
d’assegurança de Responsabilitat Civil , així com la disponibilitat de fulls oficials de reclamació . 

L’empresa garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb 
el nou Reglament General de Protecció de Dades  (GDPR) de la Unió  Europea , el signant queda informat i presta el 
seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al tractament 
d’aquests per a la seva utilització en relació amb les activitats pròpies d’aquesta. En tot cas, se l’informe dels drets 
d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat, Dret a l'Oblit i Limitació del tractament de les seves dades, en 
els termes establerts en la legislació vigent, per mitjà d’un escrit dirigit a l’empresa (correu ordinari o e-mail). 

• Declaro que jo, com a pare i/o tutor legal de  ______________________________amb DNI______________, em 
faig responsable d’ell/ella i de qualsevol actuació seva que pugui ocasionar danys als altres participants i/o a tercers. 

Signo el present consentiment i accepto les condici ons del contracte. 

(Signatura, data i lloc) 

 

En cas d’accident , poseu-vos en contacte amb (familiar o amic) ................................... tel.   ......................... 

 


