
 

 

Document d’Autorització i responsabilitat d’accés per a menors de 16 anys 
 

 

En/Na................................................................................................................................................................................ 

amb DNI/NIE/Passaport número …………………….......…..............…....i telèfon mòbil......................................................... 

 

DECLARO ser pare/mare/tutor legal del menor 

 

Nom:...........................................................…………………………............................................................ de ………...…… anys,  

amb número de DNI……….....………….…............ 

 
I CONFIRMO QUE  (triar una de les següents opcions) 
 

ACOMPANYO AL MENOR 

AUTORITZO COM ACOMPANYANT A  

........................................................................................................................................................... 

                                  (nom i cognoms de la persona autoritzada) 

Amb DNI……………………..........................................….. i telèfon mòbil............................................................................... 

 

A l’espectacle:...................................................................................................................................................................  

 

Data de celebració: …....…...……/……................./..................... 

 

Recinte:   NOU ESPAI CARRER OSONA 
 
ACCEPTA 
 

• Que l’acompanyant del menor en serà el responsable i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com també del 

compliment de les normes, a tots els efectes, des de l’accés a la instal·lació, durant la celebració de l’esdeveniment i 

fins la sortida del recinte, segons les obligacions i previsions contemplades en la normativa de celebració 

d’espectacles públics aplicable a Catalunya, Decret 112/2010 del 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 

• Que com acompanyant, coneix el contingut de l’esmentada normativa i en especial, les especificacions relatives a 

l’accés de menors a recintes on se celebrin espectacles públics, concerts, etc…., previstos a l’article 53 i següents. 

• Que l’acompanyant accedirà al recinte amb un màxim de 5 menors i haurà de presentar a tal efecte, un full signat 

per cada menor d’edat. 

• Que eximeix a L’Ajuntament de Castellar del Vallès i a l’entitat Vilabarrakes, organitzadors de l’esdeveniment, de 

qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de l’ esmentat menor a l’espectacle dalt referenciat, així com també 

qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Informació bàsica sobre protecció de dades: 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves 

dades seran incorporades en el corresponent fitxer per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és 

l’Ajuntament de Castellar del Vallès i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional al Servei d’Atenció Ciutadana, Plaça 

El Mirador, s/n 08211 Castellar del Vallès, per exercir el seus 

drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com la revocació al consentiment atorgat de les seves dades personals. 

 

 

 

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal 

 

 

Signatura de l’autoritat 


