
                                                                   Concert BARRAQUES - 2022 
                            

               AUTORITZACIÓ I RESPONSABILITAT D’ACCÉS PER MENORS DE 16 ANYS  

 
  

En/Na......................................................................... amb DNI/NIE/Passaport nº ......................., 

com a major d’edat i en qualitat de pare/mare/tutor legal  o major d’edat autoritzat pel 

pare/mare/tutor legal, del/s menor/s següent/s (nom/s i DNI): 

                                                                              

                                                                                               

                                                                                              

 

 

Mitjançant la present DECLARA:   

1. Que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual 

s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.1                                               

  

2. Que accedeix a les instal·lacions amb el/s menor/s, les dades del/s qual/s s’han indicat a 

l’encapçalament.  

  

3. Que acompanyarà al/s menor/s durant tot el concert. 

  

4. Que abandonarà les instal·lacions amb el/s menor/s al finalitzar el concert i que es 

responsabilitza i accepta totes les conseqüències derivades d’aquest acte.  

 

 

 

Signat:  

  

 

  

 

 

  

  

El pare/mare/tutor legal o adult responsable 

 

 

Arbúcies, a                     de juliol del 2022 

  

  

                                                      
1
 Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives: Limitacions d’accés per a 

persones menors d’edat. (...) 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques, sales de festes, sales de ball, bars musicals, 

sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzen actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o tutors. En aquest cas, 

al finalitzar l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre a l’establiment. (...)  

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LPDCP en endavant, s'informa la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de Documents de l'Ajuntament d’Arbúcies. Segons el que preveu la LPDCP, les dades seran 
incloses en un fitxer de l'Ajuntament d’Arbúcies, amb la finalitat indicada. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o cancel·lació, en els termes 
establerts a la legislació vigent, adreçant-vos a l'Oficina d'Informació i Registre de l'Ajuntament.  



 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS, RESPONSABILITAT I VETLLA 

DE PERSONES MENORS DE 16 ANYS 
 
 
En/Na................................................................................ amb DNI/NIE/Passaport número ........................................, 
amb adreça a …............................................, carrer ..........................................................................................., 
telèfon ….................................., i correu electrònic ........................................................................, en qualitat de 
pare/mare/tutor de la persona menor d’edat ..........................................................................................................., 
amb DNI/NIE/Passaport número ..................................................., i telèfon …...............................................................  

 

 

AUTORITZO*  

a la persona major d’edat .........................................................................................., amb DNI/NIE/Passaport número 
............................................., i telèfon …........................................., perquè acompanyi el meu fill/a o tutelat/da als 
concerts de Barraques de la Festa Major 2022, que se celebrarà a Arbúcies el mes de juliol de 2022.  

 
 
 
 
MANIFESTEM  
I. Que el pare/mare/tutor i la persona autoritzada, assumim solidàriament qualsevol responsabilitat pels danys de 
qualsevol tipus patrimonials i/o personals que pugui causar o patir la persona menor dins el recinte on se celebrarà 
els concerts de Barraques de la Festa Major 2022 i exonerem de tota classe de responsabilitat a l’Ajuntament 
d’Arbúcies com a organitzador.  
 
II. Que la persona menor accedirà als concerts de Barraques de la Festa Major 2022 en la companyia del 
pare/mare/tutor o la persona autoritzada, i que l’acompanyarem permanentment, i abandonarem el recinte amb ella.  
 
III. Que ens declarem únics responsables de la seva protecció i custòdia i ens comprometem a vetllar per la seva 
seguretat i benestar durant la celebració del festival. Tanmateix, acceptem la responsabilitat d’impedir el consum per 
part de la persona menor d’alcohol, tabac i altres substàncies i d’evitar-li qualsevol situació de risc.  
 
IV. Que el pare/mare/tutor i la persona autoritzada, acceptem que si l'organització localitza la persona menor sense 
el corresponent responsable, es procedeixi de forma immediata a la seva posada a disposició de les autoritats o 
expulsió del recinte, quedant exonerada la responsabilitat del promotor en la custòdia de la persona menor.  
 

 
Arbúcies, a …...... de juliol de 2022  
 
 
 
Signat. Pare/Mare/Tutor Signat. Persona autoritzada  
 
 
 
 
 
 
 
Adjuntem fotocòpia del DNI 1) del pare/mare/tutor, 2) de la persona autoritzada i 3) de la persona menor.  
 

* En el supòsit que la persona menor accedeixi als concerts de Barraques de la Festa Major 2022 i vagi 

acompanyada d’una persona major d’edat que no sigui el pare/mare/tutor, caldrà omplir les dades de l’apartat 

“Autoritzo”, i al final del document hauran de signar el pare/mare/tutor i també la persona major d’edat així 

com adjuntar fotocòpia dels tres DNI. 

  


