
 

 

 

 

Amb DNI i tel. mòbil   

A l’espectacle data de celebració / /  

 

Document d’accés a menors   de 16 anys  
                                                                                                                                                     Festa Major 2021 

 
Jo amb DNI    

I telèfon mòbil    
 

DECLARO ser pare/mare/ tutor legal del menor de 16 anys 

 
Nom de anys, amb DNI núm.   

 
I CONFIRMO QUE 
 
(tria una de les següents opcions) 

ACOMPANYO AL MENOR 
AUTORITZO COM A ACOMPANYANT A  

(nom i cognoms de la persona autoritzada) 
 

 

als diferents espais festius de  la Festa Major 2021 de Vilanova del Camí. 
 

ACCEPTA 
1. Que l’acompanyant del menor en serà el i vetllarà pel seu benestar i seguretat, així com 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 a 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 qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

2. 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 (veure peu de pàgina)1. 

3. 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. 

4. Que eximeix a l’Ajuntament Vilanova del Camí, entitat que organitza  l’espectacle, de qualsevol 
responsabilitat derivada de l’accés de l’esmentat menor a l’espectacle referenciat, així com també 
qualsevol altre prejudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 





                                                             
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. (...) 
 






Signatura de l’autoritzat 






Signatura pare/mare/ tutor legal 



 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: 
 

RESPONSABLE: Ajuntament de Vilanova del Camí 
 

FINALITAT: Gestionar l’autorització d’accés del menors de 16 anys 
 

LEGITIMACIÓ: Compliment d’una obligació legal (Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya). 

 
DESTINATARIS: Ajuntament de Vilanova del Camí. Podeu exercir en qualsevol moment els 
vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través del 
formulari de contacte de la web https://www.vilanovadelcami.cat/  
 


