
 FULL DE DELEGACIÓ TUTOR/A EN UN ADULT RESPONSABLE
· ASSISTÈNCIA MENORS DE 16 ANYS ALS CONCERTS DE LA SALA NAU B1 ·

Jo ______________________________________________________, domiciliat a (adreça completa)  
__________________________________________________________________________________ 
amb DNI ______________________________ i telèfon mòbil _____________________, com a pare 
/ mare / tutor/a legal de

 - ___________________________________________________, menor de 16 anys,    
              amb DNI ___________________________.
 - ___________________________________________________, menor de 16 anys,    
              amb DNI ___________________________.
 - ___________________________________________________, menor de 16 anys,    
              amb DNI ___________________________.

AUTORITZO a:
________________________________________________________________, major d’edat i amb 
DNI ___________________________, que es faci responsable del/la meu/va fill/a al concert del grup 
___________________________________, que se celebrarà el dia _____  de _______________ de 
2016 a la Sala Nau B1, sala de concerts de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

DECLARO:
 
1. Que conec i accepto el contingut de l’article 53 adjuntat al peu de pàgina*

2. Que com a mare / pare / tutor legal he delegat en un adult la responsabilitat de la tutela del meu 
fill/a i que em faig responsable del meu fill/a i de les seves accions mentre es trobi a la Sala Nau B1 de 
Roca Umbert Fàbrica de les arts.

3. Que eximeixo de tota responsabilitat a l’Organització de la Sala Nau B1 davant de possibles incidèn-
cies causades per l’incompliment, per part del meu fill/a, de les normes de la sala.

SIGNAT
Mare/pare/tutor legal:             Adult acompanyant:

* Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives: 
“Limitacions d’accés per les persones menors d’edat”.
(...) 2. Les persones menors de 16 anys, tenen prohibida l’entrada a les Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars mu-
sicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyats de 
progenitors o tutors. En aquest cas, al finalitzar l’actuació les persones menors d’edat no poden estar a l’establiment (...).


