
Exemplar per l’Administració 

 
 
 

 

¹Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel que s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats 
recreatives: “Limitacions d’accés a 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 directe i vagin acompanyades de 
progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors d’edat no poden estar a l’establiment (...) 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) l’informem que les seves dades 
s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament d’Artés i seran objecte de tractament, exclusivament, per l’activitat 
de Carnestoltes 2020, durant el temps estrictament necessari per al compliment de la citada activitat, només seran cedides 
amb el seu consentiment i si ho autoritza una llei.  
 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment adreçant 
la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Artés: c/ Barquera, núm. 41 d’Artés, o mitjançant el correu electrònic 
dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD).  
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/protecció-de-dades-
personals  
 

Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la 
finalitat esmentada.  

 

SORTIDES JULIOL JOVE 2020 
 

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS (<18 anys) 
 

 

Jo, ................................................................................................... com a mare/pare o tutor legal 

de …...................................................................................................... amb document d’identitat 

núm. ..................................................... autoritzo a que el meu fill/a a participar a les següents 

sortides: 

   SORTIDA DE KAYAK al Pantà de Sant Ponç del dia 20 de juliol de 2020.    

   SORTIDA CIRCUIT D’ORIENTACIÓ per l’entorn d’Artés del dia 29 de juliol de 2020 

   SORTIDA AMB BTT per l’entorn d’Artés del dia 27 de juliol de 2020 

Així mateix, autoritzo a l’organització a: 

❏ Que el meu fill/a pugui aparèixer en les imatges que es prenguin de l’acte, en els termes 

establerts a la Llei 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar.  

❏ Autoritzo al personal d’organització de la sortida al trasllat, en cas d’emergència, del/la 

meu/meva fill/a o tutelat en el vehicle privat destinat a tals efectes, amb les mesures de seguretat 

pertinents i complint amb l’establert a l’art. 117 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 

pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text 

articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.  

❏ Efectuar petites cures i subministrar, només: antitèrmics, antihistamínics, antiinflamatoris 

i analgèsics compostos de paracetamol, àcid acetilsalicílic o ibuprofè, per part de l’equip de 

dirigents. 

 

Telèfon de contacte en cas de necessitat: .................................................................. 

Signatura, 

 

 

 

Artés, ........ de .................. 2020 

mailto:dpd@artes.cat
https://www.artes.cat/protecci%C3%B3-de-dades-personals
https://www.artes.cat/protecci%C3%B3-de-dades-personals


 
Exemplar per la persona participant 

 
 

 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) l’informem que les seves dades 
s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament d’Artés i seran objecte de tractament, exclusivament, per l’activitat 
Carnestoltes 2020, durant el temps estrictament necessari per al compliment de la citada activitat, només seran cedides amb 
el seu consentiment i si ho autoritza una llei.  
 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment adreçant 
la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Artés: c/ Barquera, núm. 41 d’Artés, o mitjançant el correu electrònic 
dpd@artes.cat (articles 15 a 22 RGPD).  
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a https://www.artes.cat/protecció-de-dades-
personals  
 

Amb la signatura d’aquest document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per la 
finalitat esmentada.  

SORTIDES JULIOL JOVE 2020 
 

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENORS (<18 anys) 
 

 

Jo, ................................................................................................... com a mare/pare o tutor legal 

de …...................................................................................................... amb document d’identitat 

núm. ..................................................... autoritzo a que el meu fill/a a participar a les següents 

sortides: 

   SORTIDA DE KAYAK al Pantà de Sant Ponç del dia 20 de juliol de 2020.    

   SORTIDA CIRCUIT D’ORIENTACIÓ per l’entorn d’Artés del dia 29 de juliol de 2020 

   SORTIDA AMB BTT per l’entorn d’Artés del dia 27 de juliol de 2020 

Així mateix, autoritzo a l’organització a: 

❏ Que el meu fill/a pugui aparèixer en les imatges que es prenguin de l’acte, en els termes 

establerts a la Llei 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar.  

❏ Autoritzo al personal d’organització de la sortida al trasllat, en cas d’emergència, del/la 

meu/meva fill/a o tutelat en el vehicle privat destinat a tals efectes, amb les mesures de 

seguretat pertinents i complint amb l’establert a l’art. 117 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i 

desenvolupament del text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial.  

❏ Efectuar petites cures i subministrar, només: antitèrmics, antihistamínics, 

antiinflamatoris i analgèsics compostos de paracetamol, àcid acetilsalicílic o ibuprofè, per part 

de l’equip de dirigents. 

 

Telèfon de contacte en cas de necessitat: .................................................................. 

 

Signatura, 

 

 

 

 

Artés, ........ de .................. 2020 
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