
Los 40 Primavera Pop 2021 

Festival RRANDOM 2021 

Festa Major 2021 

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 

s’informa que teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar -vos al tractament de dades personals en les condicions 

previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del c/ 

Narcís Menard, 137, 08191 Rubí, o bé per correu electrònic a l’adreça delegatprotecciodades@ajrubi.cat. Podeu consultar 

més informació sobre protecció de dades a www.rubi.cat. 

 

 

 

Declaració sobre l’acompanyament de menors a l’activitat 

 

Article 53.2 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives: 

 
“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 acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar 

l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment.” 

 

El/la Sr./Sra. ........................................................................................................................................, 

amb DNI ..................................................., i amb telèfon de contacte ................................................, 

DECLARO ser pare, mare o tutor/a legal del menor: 

............................................................................... .................................................................................., 

de .............anys d’edat, i amb DNI  ......................................................................................................, 

Y CONFIRMO QUE: (escollir una de les opcions) 

      ACOMPANYO AL/A LA MENOR 

      AUTORITZO COM A ACOMPANYANT A......................................................................................,  

amb DNI..........................................., i telèfon  ............................................, a l’activitat que té lloc 

al recinte de........................................, de la ciutat de Rubí, el dia...... de juny de 2021 a les .......... 

hores. 

ACCEPTO: 

- Que l’acompanyant del menor serà el responsable i vetllarà pel seu benestar, seguretat, així com 

pel compliment de la normativa, 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 a la normativa de celebració d’espectacles públics aplicable a Catalunya, Decret 

112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

- Que l’acompanyant accedirà al recinte amb un màxim de 5 menors d’edat i a tal efecte haurà de 

presentar un document signat per cada menor d’edat al que acompanyi.  
- Que com a acompanyant, coneix el contingut de la citada normativa i en especial, les 

notificacions relatives a l’accés de menors a recintes a on s’han de celebrar espectacles públics, 

concerts, etc., previst a l’article 53 i els següents.  
- Que eximeix a l’Ajuntament de Rubí, entitat que gestiona la instal·lació, de qualsevol 

responsabilitat derivada de l’accés al mencionat espectacle abans referit, així com també 
qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 

- Que l’Ajuntament de Rubí reculli tracti les meves dades personals als sols efectes de tenir un 

registre i gestionar les autoritzacions d’accés de persones menors de 16 anys d’acord a la 
normativa. 

 

Signatures: 

 
 

 

  

Rubí, ___de _____________  de 2021 

 
 

 
El pare, la mare o tutor/a legal 

 
 

 
La persona autorizada 


