
 

Autorització  
per a l’ús i  publicació de les imatges i enregistrament de veu dels/les menors per  

l'IVAM-Institut Valencià d´Art Modern 
 

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans didàctics i museístics a l’abast de la comunitat 

escolar, existeix la possibilitat de que en els mateixos puguen aparèixer imatges dels seus fills/es durant la 
realització de les activitats didàctiques a la seus visita a l’IVAM. A més, com a documentació del projecte 

pedagògic dels tallers educatius del museu podríem necessitar enregistrar la veu del seu fill/a. 
 

Donat que el dret a la pròpia imatge està regulat a l’article 18 de la Constitució Espanyola, a la Llei Orgànica 

1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret l’Honor, a  la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia 
Imatge, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la 
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares/mares o tutors/es legals per a poder captar i publicar les imatges i enregistraments, 
que amb caràcter museístic es puguen realitzar, en les quals apareguen, individualment o en grup, els/les 
menors de l’IVAM.  

 
Per això, si Vostè està d’acord amb la possible realització, publicació i difusió de fotografies, vídeos o 
enregistraments de veu en els que apareguen els seus fills/es, li demanem el compliment del següent 
formulari. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En/Na    , major d’edat,    amb   NIF nº  
 i       domicili       a      la       C/    , 
C.P  , en representació de   , en qualitat de representant 
legal (pare, mare o tutor/a) del mateix, autoritze a l’IVAM, amb el consentiment del menor, a l’enregistrament de la 

seua imatge i veu durant la seua visita a l’IVAM i la seua  participació en els tallers educatius del museu. 
 

Del mateix mode, autoritze a l’IVAM a realitzar un ús museístic i educatiu de les imatges i enregistraments realitzats en 
les que aparega el menor i la seua  publicació, en el seu cas, en: 

 
● La pàgina web de l’IVAM i xarxes socials. 
● Els catàlegs i publicacions de l’IVAM. 
● Filmacions destinadades a la difusió museística i  educativa  no comercial. 
● Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit museístic i educatiu. 

 
Per això cedisc i transmet a l’IVAM , per a un àmbit mundial, per al termini màxim que la llei atorga i per a l’ús 
museístic i educatiu que li és propi, els drets d’imatge i veu que poden correspondre-li al menor per la seua visita a 
l’IVAM i la seua participació als tallers educatius, així com els drets d’explotació de dita visita i participació, i en 

especial als drets de fixació, reproducció, comunicació pública i distribució per qualsevol procediment tècnic o sistema 
d’explotació. Dita autorització es realitza amb caràcter gratuït i amb el consentiment del fill/a. 
 
Així mateix, garantitze que sóc el/la representant legal del/la menor i que estic capacitat o capacitada per autoritzar 
l’assistència i participació del mateix en els termes dalt indicats, responsabilitzant-me front a l’IVAM i front a tercers 

de qualsevol reclamació que, amb motiu d’aquesta autorització, puguera originar-se. 
 

A_____________a   de  de 20   
 
 

SIGNAT: 
(pare, mare, tutor/a legal) 
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