
 

 

  

 
 

 

CERTIFICAT MÈDIC ESPORTIU 
 
 
 

Dades del metge 

Nom del metge (cognoms, nom) 

      

 

Col·legiació (Col·legi, Província, nº col·legiat) 

      

 

 
 

Dades de l’esportista 

Nom de l’esportista (cognoms, nom, NIF) 

      

 

Representant legal (cognoms, nom, NIF) 

      

 

 
 

 

Proves mèdiques realitzades (Marcar les proves realitzades i/o afegir altres) 
 

 Antecedents personals i familiars  
 Exploració cardio-respiratòria bàsica  
 Valoració funcional del dèficit o seqüeles  
 Electrocardiograma (majors de 14 anys) 
 Prova d’esforç bàsica indirecta (Ergometria) 
 Altres opcionals (especificar):       

 
 

Resultats de les proves (No poden aparèixer resultats mèdics de les proves realitzades) 
 

APTE per a la pràctica de la modalitat esportiva adaptada de: 
 

 Activitat subaquàtica  Boccia  Hoquei  Quad-rugbi  Tir Olímpic 
 Atletisme  Esgrima  Natació  Slalom   Vela 
 Ball Esportiu  Esquí  Petanca  Tennis   Iniciació multiesportiva 
 Bàsquet  Hípica  Powerlifting  Tir amb Arc  Altres:       

 

NO APTE per a la pràctica de la modalitat esportiva adaptada de: 
 

 Activitat subaquàtica  Boccia  Hoquei  Quad-rugbi  Tir Olímpic 
 Atletisme  Esgrima  Natació  Slalom   Vela 
 Ball Esportiu  Esquí  Petanca  Tennis   Iniciació multiesportiva 
 Bàsquet  Hípica  Powerlifting  Tir amb Arc  Altres:       

 
 

Comentaris 

      
 
 
 
 

Data d’expedició:       
 

 

Signatura i segell del metge 
  

CERTIFICO QUE EL PRESENT 
DOCUMENT ÉS FIDEL 

REPRODUCCIÓ DEL SEU ORIGINAL 

F-209 



 

 

  

 
 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que 
les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/da seran incorporades al sistema de tractament titularitat de 
FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA amb CIF G58165127 i 
domicili social en C/ FRANCESC TARREGA 48 08026 BARCELONA, amb la finalitat del manteniment de la relació 
establerta. En compliment amb la normativa vigent, FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FISICA informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert 

Addicionalment, FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA informa que 
per a la prestació del servei serà necessari el tractament de les seves dades de salut. 

Amb la present clàusula queda informat que les dades seran comunicades en cas de ser necessari a: 
administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de 
complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels 
serveis objecto del present contracte. 

FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA informa que procedirà a 
tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això 
que FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA es compromet a adoptar 
totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les seves imatges o les imatges del 
seu fill/a i/o tutelat/da, mitjançant fotografia i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, con la finalitat de publicar-les en 
la nostra pàgina web així com en les diferents xarxes socials o altres medis de comunicació.  

 SI AUTORITZO el tractament de la imatge.  

 NO AUTORITZO el tractament de la imatge. 

Tan mateix i com estableix Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sol·licitem el 
seu consentiment per enviar-li publicitat dels nostres productes i / o serveis a l'adreça e-mail que vostè ens ha 
facilitat. 

 He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA 

 He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de FEDERACIO CATALANA D ESPORTS 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter 
personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal 
indicada més amunt o al correu electrònic competicio@esportadaptat.cat 

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

En últim lloc, FEDERACIO CATALANA D ESPORTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA informa que 
amb la firma del present document dona el seu consentiment explícit per al tractament de les seves dades i les del 
seu fill/a i/o tutelat/da 

Nom i cognoms o Raó social: 

DNI o CIF: 

Signatura de l'interessat: 

 

mailto:direccio@esportadaptat.cat

