
 

  

    AJUNTAMENT D’ABRERA  

  

  
  

AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER A MENORS DE 16 ANYS   

A LES FESTES DE CAP D’ANY (diumenge 1 de gener de 2023)  

  
FESTA JOVE (PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, PASSEIG DE L’ESGLÉSIA 22).  

FESTA 80’s/90’s (GIMNAS MUNICIPAL D’ABRERA, C. DE SALVADOR ESPRIU, 1).  

  

El Sr./Sra ................................................................................................... i DNI ..................................................  

i telèfon.................................................................DECLARO com a pare/mare/tutor/a del/s menor/s següent/s:  

 

Nom.................................................................................................................... i DNI ..................................................  

Nom.................................................................................................................... i DNI ..................................................  

Nom.................................................................................................................... i DNI ........................ ..........................  

 CONFIRMO QUE (escollir una de les dues opcions) 

 Acompanyo al/als menors      

 Autoritzo com a acompanyant a:  

Nom..................................................................................................................... DNI .................................................. 

i telèfon..................................................................................a la Festa de Cap d’Any. 

Mitjançant la present autorització ACCEPTA:  

 

1.Que l’acompanyant del/s menor/s 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.  

  

2.Que coneix i accepta el contingut de l’article 53.2. del Decret 112/2010 del 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament   

d’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. (...)” 
 

 3.Que accedeix a les instal·lacions amb el/s menor/s, les dades del/s s’han indicar al encapçalament.  

 

4.Que acompanyarà i es responsabilitzarà del/s menor/s i del que pugui passar-li durant tot l’esdeveniment.  

 

5.Que es responsabilitza que el/s menor/s abandonarà les instal·lacions al finalitzar la Festa de Cap D’Any i que es 

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

 



  

 

Signatura pare/mare/tutor/a          Signatura de l’autoritzat

         

     

 

 

Localitat i data           Localitat i data  

 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

 

Responsable    Ajuntament d’Abrera. Plaça Constitució, 1. T. 93 770 03 25. informació@abrera.cat 

Finalitat   Gestió de les entrades de les festes de cap d’any 

Legitimació    Consentiment de l’interessat i exercici de potestats públiques 

Cessió a tercers    Es cediran les seves dades a tercers llevat d’obligació legal 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets 

que li corresponguin segons es detalla a la informació addicional 

Informació addicional  Pot consultar la informació addicional i detallada al portal web de l’Ajuntament: http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 
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