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CONCERT DE SUU 
 14 DE MAIG DE 2021 – 20:00H 

PAVELLÓ D’ESPORTS SANT FRUITÓS DE BAGES 
 

FULL DE DELEGACIÓ PARES/TUTORS EN UN ADULT RESPONSABLE 
- ASSISTÈNCIA MENORS DE 16 ANYS AL CONCERT - 

 
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 ______________________. 

 
AUTORITZO a: _______________________________________________, major 
d’edat i amb DNI _____________________**, perquè es faci responsable del meu 
fill/a al Concert de SUU, que se celebrarà el dia 14 de maig de 2021 al pavelló 
d’esports de Sant Fruitós de Bages. (CADA ADULT PODRÀ ACOMPANYAR MÀXIM 
UN TOTAL DE 5 MENORS DE 16 ANYS). 
 
DECLARO: 
 

• Que conec i accepto el contingut de l’article 53 annexat al peu (1). 
• Que com a pare/mare/tutor legal he delegat en un adult la responsabilitat de 

tutela del meu fill/filla i que em faig responsable del meu fill/a i de les seves 
accions mentre aquest/a es trobi al pavelló d’esports durant el concert. 

• Que eximeixo de tota responsabilitat a l’organització del concert davant de 
possibles incidències. 

_____________________________ , ______ de _______________ de 2021. 
 
 
 
 
Signat (Pare/Mare/Tutor):__________.    Signat (adult acompanyant) __________ 
 
(1) 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 musicals, 
sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directa 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 (...)” 
ACTIVITAT SUBJECTA A LES RESTRICCIONS SANITARIES VIGENTS. 
 
* A l’entrada del concert cal presentar aquest document signat pels dos adults i amb copia del 
DNI del pare/mare/tutor legal. 
** A l’entrada del concert es podrà requerir el DNI dels assistents per acreditar la identitat. 


