
Accés concerts en directe – Autorització per a menors de 16 anys 

        i telèfon mòbil 

en qualitat de mare, pare o tutor legal de 

Jo (Nom i cognoms) 

amb DNI 

Nom i cognoms 

de anys d’edat i DNI 

DECLARO

Que conec i accepto el contingut de l'article 53 del Decret 112/2010 del 31 d'agost pel qual 

s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que es reprodueix a 

continuació:

Article 53 del Decret 112/2010 del 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament de 

Espectacles públics i activitats recreatives:

➢ "Limitacions d'accés per a les persones menors d'edat.

(...) 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les 

Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès 

concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin 

acompanyats de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les 

persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment. (...) "

Que accedeixo al recinte amb el menor més amunt indicat i que m’acompanyarà durant tot 
el concert, que abandonarem la instal·lació un cop finalitzada l’actuació i que 
assumeixo la responsabilitat d’impedir que el menor consumeixi alcohol, tabac i altres 
substàncies o que incorri en conductes de risc.

OMPLIR NOMÉS EN CAS D’AUTORITZAR UNA ALTRA PERSONA A FER-SE CÀRREC 
DEL MENOR
Que autoritzo a   amb DNI

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament. Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del 
tractament. Ajuntament de Sant Celoni
Finalitat del tractament. Les dades s’utilitzaran per la gestió de qualsevol responsabilitat derivada de l’actuació del 
menor a l’activitat referenciada.
Exercici de drets dels interessats. D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al c. Campins 24, o a través dels altres mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

a que l’acompanyi en aquesta activitat sota la meva responsabilitat.

Signatura de la persona autoritzada


	Nom i Cognoms del tutor/tutora: 
	telèfon mòbil: 
	nom i cognoms menor: 
	edat: 
	DNI menor: 
	Nom i cognoms: 
	DNI: 


