
AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PER A MENORS DE 16 ANYS 
MASQUEFA EN BLANC 2022 

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

i telèfon mòbil...............................................declaro ser pare, mare o tutor legal del/s menor/s 
següent/s: 

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

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

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

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

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

I CONFIRMO QUE (triar una de les següents opcions) 

SÓC PARE/MARE/TUTOR I ACOMPANYO AL MENOR   
(Cal ensenyar el DNI o document legal equivalent, així com DNI del/s menor/s si en disposa). 
 

 AUTORITZO COM ACOMPANYANT AL MAJOR D’EDAT 

 Nom i cognoms de la persona autoritzada......................................................................................................... 

 DNI..........................................i telèfon mòbil...................................................... 

L’acompanyant haurà de presentar: 
1. Aquesta autorització firmada pel pare/mare o tutor legal. 
2. Fotocopia del DNI del pare/mare o tutor legal, o l’equivalent. 

 

Mitjançant la present autorització ACCEPTA 

1. Que l’acompanyant del menor 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 festa Masquefa En Blanc, 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 del Decret 112/2010 del 31 d’agost per qual s’aprova el reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

3. Que accedeix a la festa 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 la festa. 
5. Que es responsabilitza que el/s menor/s abandonarà el recinte al finalitzar la festa, i que es responsabilitza i accepta 

totes les conseqüències derivades d’aquest acte. 
6. Que l’acompanyant major d’edat accedirà a la festa amb un màxim de 5 menors. 
7. Que eximeix a l’Ajuntament de Masquefa, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de l’esmentat menor a la 

festa, així com també qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que pugui patir el menor. 

 

Signatura pare/mare o tutor legal       Signatura acompanyant major d’edat 

 

 

 

En relació amb els menors de 16 anys i d’acord amb el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (Decret 112/2010 de 31 d'agost 
de la Generalitat de Catalunya) Article 53 – Apartat 2: les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a discoteques, sales de festa, sales 
de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es fan actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o 
tutors. 

Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa – Regidoria de Cultura – Masquefa en Blanc 
Finalitat del tractament: Accés menors de 16 anys a Masquefa en Blanc 
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) 
Destinataris: Ajuntament de Masquefa – Regidoria de Cultura – Masquefa en Blanc 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 
limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: cultura@masquefa.net 
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