
 

DOCUMENT D'EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS 
Per assistència de menors al Festival ÍTACA, Cultura i Acció 

 
Jo…………....................……………………………………………………………………amb DNI número…………………................................. i telèfon 
mòbil de contacte..................................................................................en qualitat de pare/mare/tutor/ del/la menor d’ edat 
……………………………………...........….. de ...............anys d’ edat. 

 
Exonera de tota classe de responsabilitat a l’ empresa organitzadora del FESTIVAL ÍTACA, CULTURA I ACCIÓ ( LINK 
PRODUCCIONS S.L), patrocinadors i/o col·laboradors dels danys de qualsevol tipus, ja siguin patrimonials i/o personals 
que pugui patir el/la menor com a conseqüència de la seva estada dins del recinte on se celebra la edició del 
FESTIVALÍTACA. 

 
El pare/mare/tutor autoritza a ……………………………………………....................................... amb DNI número………………………………………… 
I telèfon mòbil de contacte ............................................................. , ser responsable de que el/la menor estarà en tot 
moment sota el seu control, vetllarà per la seva salut i a impedir el consum d’ alcohol del menor. 

 
L’ estada dels menors dins el recinte es recomanable des de les 20H hores fins a les 01 hores, durant aquest temps , la 
majoria trobaran l’ espai  idoni per gaudir del FESTIVAL ITACA. No recomanem l’ estada dels menors passades les 01H 
hores del vespre, a partir d’ aquesta hora si estan dins del recinte hauran d’ anar sempre acompanyats dels 
pares o tutors, sota la seva exclusiva responsabilitat. 

 
Per altra banda, recordem que tant els adults com els menors poden sortir en els gravacions, fotografies, reportatges i 
pel·l cules que es realitzen dins el FESTIVAL ÍTACA , es per això que amb la signatura d’ aquest document , els pares o 
tutors, autoritzen a que la imatge del menor pugui ser gravada o fotografiada , en la seva estada al FESTIVAL ÍTACA. 

 
 

 
Us informem de: 

(DATA)....................................................................... 2019 (Signatura) 

Respecte l’accés dels menors als espectacles dels que recull el catàleg de l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, us informem que l’article 9 de la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, entre d’altres qüestions, estableix que l’accés dels menors d’edat a determinats establiments 
oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives, i també les condicions per a poder-hi participar, s’han de 
regular per reglament, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i la resta de legislació aplicable. 

 
En aquest sentit, el Decret 112/2010, abans esmentat, en el seu article 53 regula les limitacions d’accés per a les 
persones menors d’edat, establint entre d’altres qüestions, el següent: 
“ Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a 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 romandre a 
l’establiment. 
Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l’entrada als establiments de règim especial. 
Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d’aquesta 
prohibició els restaurants musicals i les sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut”. 

 
No obstant això, res impedeix que els pares o tutors legals, puguin delegar aquesta responsabilitat a una tercera 
persona major d’edat, que es faci càrrec del menor, mitjançant la signatura d’un document d’autorització en què es 
faci constar expressament les dades següents: 

- Nom, cognoms i DNI del pare o tutor legal. 
- Nom, cognoms i DNI del menor d’edat. 
- Nom, cognoms i DNI de la persona major d’edat que es faci responsable del menor. 
- El pare o tutor legal delega la responsabilitat sobre el menor a la tercera persona que identifiqui. 
- Acte o esdeveniment i data de realització pel qual s’autoritza aquesta delegació de responsabilitat del pare o 

tutor legal a una tercera persona. 
- Signatura del pare o tutor legal i de la persona major d’edat que es faci càrrec del menor. 

 
En aquest sentit, cal tenir en compte que el fet que una persona major d’edat es faci càrrec de menors sota la seva 
responsabilitat, en un nombre superior a cinc menors, pot ser contraproduent, al ser un col·lectiu especialment 
protegit. 


