
 

 
 

AUTORITZACIÓ D'ACCÉS PER A LES PERSONES MENORS D'EDAT entre 
16 i 17 anys 

 
 
REVETLLES DE CAP D’ANY 2018, dilluns 31 de desembre de 2018. 

REVETLLA JOVE (PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL). 
REVETLLA 80’s/90’s (GIMNAS MUNICIPAL ESCOLA FRANCESC PLATÓN). 
 
El Sr./Sra (Nom i cognoms) amb DNI núm. 
amb telèfon de contacte núm. 
com a progenitor o tutor dels menors d’entre 16 i 17 anys següent(s): 
 
(Nom i cognoms) i DNI núm. 
 
Mitjançant la present DECLARA: 
 
 

1. Que autoritzo al seu fill/filla o tutorat legal que té entre 16 i 17 anys d’edat a accedir a la 
Revetlla de Cap d’Any 2018. Que eximeix a l’entitat organitzadora de tota responsabilitat si el/la 
menor es treu la polsera que l’identifica com a menor i que accepta, per tant, totes les 
conseqüències que se’n puguin derivar. Els controls seran exhaustius i es comprovarà 
mitjançant DNI a l’entrada l’edat dels assistents, per vetllar perquè no puguin beure alcohol tal 
com marca la llei. Si a l’interior del recinte es detecta algun menor d’edat sense polsera i 
després de comprovar-ho tornant a veure el seu DNI, podrà ser expulsat del recinte atenent al 
dret d’admissió. 
 
2. Igualment, manifesto conèixer que en aquest esdeveniment, es venen begudes alcohòliques 
i que per això, se li lliurarà al menor una identificació indicant la seva minoria d’edat. 
 
Sotasignat expresso la meva conformitat en tot el manifestat anteriorment. 
 
 
 
 
Signat: 
El progenitor o tutor/a  
 
 
Pare o mare. 
Abrera, a data: ............../.............../................ 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
  

  

Responsable Ajuntament d’Abrera. Plaça de Constitució, 1 t. 93 770 03 25 informacio@ajuntamentabrera.cat  

Finalitat Gestió de les entrades de les festes de cap d’any 

Legitimació 
Cessió a tercers 

Consentiment de l’interessat i exercici de potestats públiques 
No es cediran les seves dades a tercers llevat d’obligació legal 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament, així com els altres drets que li corresponguin segons es detalla a la 
informació addicional 

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada al portal web de l’Ajuntament: 
http://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 
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