
Document accés menors de 16 anys 
- Instal·lacions pavelló municipal d’esports - 

Cap d’any 2023 

 
Jo................................................................................................................. amb 
DNI …………………….......…..............….... i telèfon mòbil......................................................................................... 
 

DECLARO ser pare/mare/tutor/a 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: CAP D’ANY 2023 al pavelló municipal d’esports de Puig-reig Data decelebració:01/GENER/2023 
Recinte: PAVELLÓ MUNICIPAL ESPORTS 
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 la citada 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 Puig-reig, entitat que organitza el Cap d’any 2023, 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: 
RESPONSABLE: Ajuntament de Puig-reig 

FINALITAT: Gestionar l’autorització d’accés del menor. 
LEGITIMACIÓ: Compliment d’una obligació legal (Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics  

activitats recreatives de Catalunya). 
AVÍS LEGAL: Les dades personals que proporcioneu a través d’aquest formulari seran tractades per 
l’Ajuntament de Puig-reig (responsable del tractament) d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i resta de normativa 

aplicable, amb la finalitat de poder tramitar la vostra sol·licitud. Podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament en els termes establerts per la legislació 

vigent, mitjançant una instància a l’oficina d'atenció ciutadana (Pau Casals, 1, 08692 Puig-reig) o 

telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Podeu consultar informació 

addicional sobre protecció de dades a: http://www.puig-reig.cat. 

 

 

 
Signatura del pare/mare/tutor/a legal 

 

 

 
Signatura de l’autoritzat 

 
 


