
 
Grup de Jóvens de Vilaplana 

grupjovensvilaplana@gmail.com 

 

AUTORITZACIÓ MENORS PER ACTUACIONS EN DIRECTE 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ, RESPONSABILITAT D’ACCÉS I D’IMATGE PER A MENORS DE 16 ANYS 

El Sr/Sra  _________________________________ (Nom i Cognoms) amb DNI núm _____________ i telèfon de 

contacte _______________ en qualitat de progenitor i/o tutor legal del menor 

_________________________________ (Nom i Cognoms) i DNI núm _____________ AUTORITZO A: 

 Jo mateix/a 

 Una altra persona major d’edat: Nom i cognoms ______________________________  DNI núm _____________   

perquè acompanyi al meu fill/a al Concert Jove de la Festa Major de Vilaplana, que se celebrarà el divendres 11 

d’octubre a Vilaplana i mitjançant la present DECLARO: 

Que coneixo i accepto el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitat recreatives, que es reprodueix més avall1. Que accedeixo al concert Jove de la Festa 

Major de Vilaplana organitzat per l’Associació Juvenil Grup de Jóvens de Vilaplana, amb el menor que l’acompanya, 

les dades del qual ha indicat a l’encapçalament; que acompanyarà al menor durant tot el concert; que abandonarà 

la instal·lació amb ell al finalitzar el concert i que es responsabilitza i accepta totes les conseqüències derivades 

d’aquest acte.  

Tanmateix, aprova la responsabilitat d’impedir el consum per part del menor d’alcohol, tabac i altres substàncies i 

d’evitar qualsevol situació de risc. El progenitor/tutor i la persona autoritzada, assumeixen solidàriament qualsevol 

responsabilitat pels danys de qualsevol tipus patrimonials i/o personals que pugui causar o patir el/la menor dins 

el recinte on es celebra l’edició del Concert Jove de la Festa Major de Vilaplana i exoneren de tota classe de 

responsabilitat a l’organització, patrocinadors i/o col·laboradors. 

La direcció del Concert Jove de la Festa Major de Vilaplana informa als pares/mares/tutors que l’accés dels menors 

al recinte del festival implica l’autorització perquè l’Associació Juvenil Grup de Jóvens de Vilaplana pugui publicar-

ne imatges ja sigui als canals propis o de mitjans de comunicació, sempre sense finalitat comercial i segons el què 

estableix la legislació vigent sobre el dret a la pròpia imatge. 

Jo, progenitor/tutor autoritzo de forma expressa el tractament d’aquestes dades.  

 Sí  No  
Informació bàsica sobre protecció de dades. Compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 

Responsable Associació Juvenil Grup de Jóvens de Vilaplana 

Finalitat Participació de l’usuari a l’activitat, així com informar-lo de qüestions del seu interès. 

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne 
la limitació. Responsable de les dades facilitades: grupjovensvilaplana@gmail.com 

 

Signat: 

 

 

El progenitor o tutor legal.    Persona autoritzada 

Vilaplana a __________________________________ 

 
1 Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitat recreatives: 

“Limitacions d’accés per a les persones menors d’edat (...) 2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada en 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, al finalitzar l’actuació les persones menors 

d’edat no poden romandre en l’establiment (...)” 


