
 
 

 

 

El Sr./Sra ................................................................................ amb DNI ............................................. 

amb telèfon.................................................................com a pare o mare i acompanyant del/s menor/s 

següent/s: 

............................................................................................. i DNI ..................................................... 

............................................................................................. i DNI ..................................................... 

............................................................................................. i DNI ..................................................... 

............................................................................................. i DNI ..................................................... 

 

Mitjançant la present DECLARA: 

 

Que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 del 31 d’agost pel qual s’aprova 

el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.1 

 

Que accedeix a les instal·lacions amb el/s menor/s, les dades del/s qual/s s’ha indicat a 

l’encapçalament. 

 

Que acompanyarà al/s menor/s durant tot el concert. 

 

Que es responsabilitza que el/s menor/s abandonarà les instal·lacions al finalitzar el concert i que es 

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

Aquesta responsabilitat m'obliga a: 

 

1. Acompanyar els menors d'edat, des del moment d'accés a les instal·lacions fins a la sortida de 

les mateixes. A més restaré amb ells a l'interior durant tot el temps que duri l'esdeveniment i 

procurés que tots portin amb si a cada moment la seva identificació personal. 

2. Evitar qualsevol tipus de conducta il·legal duta a terme per les persones al meu càrrec (consum 

d'alcohol, estupefaents ... les actituds violentes i els altercats), que sempre respectessin els 

drets de la resta dels assistents. Procurar el benestar i la integritat física dels mateixos ocupant-

me d'ells en el cas que succeeixi algun problema de diversa índole. 

3. Fer-me càrrec de qualsevol dany que les persones al meu càrrec puguin escometre durant la 

realització de l'esdeveniment, tant personal com material, procurant sempre el bon ús de les 

instal·lacions i el seu manteniment. 

4. Respectar les indicacions dels professionals que treballen en l'esdeveniment respecte a 

qualsevol tema relacionat amb la celebració del concert. 

5. Conèixer que l'incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot suposar l'expulsió del 

recinte, tant de la persona que signa aquesta autorització com de les persones al seu càrrec. 
6. Es considera menor d'edat inferior a 16 anys. 

 

Signat: 


