
         
 
  

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. (...) 

AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A LES BARRAQUES PER A MENORS DE 16 ANYS 
 
 
El Sr./Sra. ...................................................................................... amb DNI ................................. com progenitor o 
tutor, acompanyant del/s menor/s següent/s:  
 
.............................................................................................................. i DNI ................................. 

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

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

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

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

Mitjançant la present DECLARA: 
 
1. Que coneix i accepta el contingut de l’article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives.1 

2. Que accedeix a les instal·lacions amb el/s menor/s, les dades del/s qual/s s’han indicat a l’encapçalament. 
3. Que acompanyarà al/s menor/s durant tot el concert. 
4. Que abandonarà les instal·lacions amb el/s menor/s al finalitzar el concert i que es responsabilitza i accepta totes 

les conseqüències derivades d’aquest acte. 
 
Signat: 
 
 
El progenitor o tutor. 
 
Malgrat de Mar, a ........................................ 
 
Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS - 
Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra autorització d’accés. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la 
Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la seva seu electrònica 
(www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, mitjançant la seu 
electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans no electrònics. 

 
 
 
 


