
 

 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICAT MÈDIC 

CERTIFICADO MÉDICO 
 

 

 

Certifica: 
Que la disminució psíquica o física de l’esportista esmentat, no l’impossibilita per 
realitzar les activitats d’educació física o lleure, així com les competicions esportives. 

 
Que la discapacitat psíquica o física del deportista mencionado no le imposibilita para realizar las 

actividades de educación física u ocio, así como las de competición deportiva. 

 

DOSSIER MÈDIC: 
 

1- Sistema nerviós……………………………………………………………………………… 

 

2- Sistema cardiorespiratòri……………………………………………………………....... 

 

3- Sistema endocrí ……………………………………………………………………………… 

 

4- Diabètic…………………………………………………………………………………………. 

 

5- Al·lèrgies ………………………………………………………………………………………. 

 

6- Vacunació Tètanus ………………………………………………………………………….. 

 

7- Medicació ………………………………………………………………………………………. 

 

8- Observacions …………………………………………………………………………………. 

 
 

 
A……………….,………….de………………….de 20….. 

 
 
Signat metge Segell Col·legiat 
  

 
Nom i cognoms de l’esportista ........................................................ 
 

Número de DNI ............................................................................... 

 
Nom del metge............................................................................... 
 

Número col·legiat........................................................................... 
 

Seu social: 
Muralla dels Genovesos 12 
08301 Mataró 
676 255 930 
info@clubfem.cat 

WEB:  WWW.clubfem.cat 

mailto:info@clubfem.cat


CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 
 

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter 
personal, l’informem que les seves dades seran tractades per: 

 
CLUB ESPORTIU FEM ESPORT MATARÓ 
PLAÇA DELS BOUS 3-5 08301 MATARÓ 

NIF: G 65289712 
 

Que vostè pot contactar amb amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al 
corre administracio@clubfem.cat o trucant al telèfon 626755930. 

 
A Club esportiu FEM esport Mataró, en endavant Club FEM, tractem la informació que 
ens facilita amb la finalitat de tramitar la inscripció al Club i així poder participar de les 
activitats, entrenaments i competicions. 

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o 
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 

 
L’informem que les seves dades no se cediran a tercers, amb l’excepció que existeixi una 
obligació legal i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació 
amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. 

 
Club FEM l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, 
transparent, adequada, pertinent, exacta i actualitzada. És per això que Club FEM es 
compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o 
rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de 
Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, 
supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més 
amunt o bé a través del correu electrònic administracio@clubfem.cat. 

 

L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la 
reclamació que consideri oportuna. 
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