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AUTORITZACIÓ MENORS DE 16 ANYS  

CONCERT DE L’ABELLA ROCK – 25 de juny de 2022 

(Es tindrà en compte l’edat que es tingui aquell dia referent al DNI) 

 

 

Jo................................................................................................................................................................... 

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

 

DECLARO ser pare/mare/tutor legal del menor 

Nom.................................................................................................... de ......... anys amb 

DNI.......................................... 

 

I CONFIRMO QUE (triar una de les següents opcions): 

 

 ACOMPANYO AL MENOR 

 AUTORITZO COM ACOMPANYANT TUTOR A: 

..........................................................................................(nom i    cognoms de la persona 

autoritzada)  

amb DNI................................................ i telèfon................................................... 

 

Acompanyar al Concert de l’Abella Rock que tindrà lloc el dia 25 de juny 
de 2022 a la Plaça U d’Octubre del Perelló 

ACCEPTA 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 instal·lació durant la celebració del concert i fins la sortida, 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. Que com acompanyant, 

coneix el contingut de l’esmentada normativa i en especial, les especificacions 

relatives a l’accés de menors a recintes on se celebrin espectacles públics, concerts, 

previstos a l’article 53 i següents. Que eximeix a l’Ajuntament del Perelló, entitat que 

gestiona la instal·lació, de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés de l’esmentat 

menor a l’espectacle dalt 

referenciat, així com també qualsevol altre perjudici, dany i/o responsabilitat que 

pugui patir el menor. 
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que 

les dades personals facilitades, siguin incorporades al Registre d’Activitats de Tractament de dades 

personals (RAT) denominat “TURISME, FESTES i PROMOCIÓ ECONÒMICA” responsabilitat de 

l'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ CIF: P4310600D. La finalitat d’aquest fitxer és registrar l’accés de menors 

al concert de l’Abella Rock. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran 

conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la 

Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. Aquests períodes es poden 

consultar al Registre d’activitats de tractament publicat al portal de transparència de l’ens. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets 

d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat 

de les dades. Aquestes peticions caldrà que s’adrecin a l'AJUNTAMENT DEL PERELLÓ CIF: P4310600D 

C/ Lluís Companys, 2 43519 El Perelló (TARRAGONA) per correu postal, o bé per la seu electrònica de 

l’ens, o enviant un correu electrònic a dpd@elperello.cat   

S’informa que també pot  presentar una reclamació, si així ho considera, davant la Autoritat Catalana 

de Protecció de dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a 

dpd@elperello.cat 

 

Consulta tota la informació relativa al tractament de dades personals d’aquest ajuntament (Registre 

d’activitats de tractament) en aquest enllaç del portal de transparència de l’ens https://www.seu-

e.cat/ca/web/elperello/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-

organitzativa/proteccio-de-dades-personals 

 

 

 

Signatura pare/mare o tutor legal; 

 

 

 

 

 

 

El Perelló, a.............de ................................de 2022 


