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AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA MENORES DE EDAD 
ENTRE 16 E 17 ANOS 

 
Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n 
Evento:  Atardecer no Gaiás. Concerto Recycled J 
Data:  Xoves 15 de xullo de 2021 
 
 

Os menores de idade de 16 e 17 anos adquirirán a súa entrada e poderán acceder ao recinto 
nas mesmas condicións que os adultos, sen necesidade de ir acompañados, pero tamén han de 
cubrir e entregar este documento nos accesos do recinto. 

 
 
Eu D./Dª_____________________________________, con D.N.I. núm. ___________________ e 

teléfono___________________________________, en nome e representación, na súa 

condición de pai/nai titora ou acompañante responsable do/os seguinte(s) menor(es) de entre 

16 e 17 anos: 

____________________________________________ e DNI num. ________________ 
____________________________________________ e DNI num. ________________ 
____________________________________________ e DNI num. ________________ 
____________________________________________ e DNI num. ________________ 
 

A través deste documento, expreso o meu consentimento como pai/nai/titor(a) e acepto a miña 
responsabilidade de que os menores anteriormente citados accedan ao Atardecer no Gaiás. 
Concerto Recycled J. 
 
En todos os casos tanto pai/nai/titor(a)/persoa autorizada a asinar este documento e presentar 
a fotocopia de DNI/NIF/Pasaporte, declara estar en pleno coñecemento das condicións de 
adquisición da entrada expostas aos/ as menores e acéptaas sen restricións. Así mesmo, 
declárase total e único responsable da protección e custodia do menor/menores citado/ s no 
documento, comprometéndose a velar pola seguridade e o benestar durante a celebración do 
evento. 
 
Mediante a presente declara baixo a súa responsabilidade: 
 

1. Que coñece e acepta o contido do Decreto 2816/1982 do 27 de agosto polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos e Actividades Recreativas e a LEi 
10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. En 
virtude do anterior, é coñecedora de que o acceso das persoas menores de idade a 
establecementos abertos ao público, espectáculos públicos e actividades recreativas, así como 
as condicións para poder participar nos mesmos, están suxeitos ás limitacións e prohibicións 
previstas na normativa reguladora da protección integral da infancia e adolescencia e demais 
lexislación aplicable por razón da materia e, en particular, ás reguladas na normativa vixente en 
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materia de prevención do consumo de bebidas alcólicas, tabaco e substancias ilegais en persoas 
menores de idade, sendo aplicable o réxime sancionador que, en cada caso, resulte de 
aplicación. 

 
2. Que coñece e acepta o contido do punto 1 do artigo 12 e da Lei 11/2010 do 17 de decembro 
de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, polo que se prohíbe 
expresamente o consumo de bebidas alcólicas por menores de idade. 
 
3. Que accede ás instalacións de celebración do evento co/os menor(es), os datos do/os cal(es) 
indicou no encabezado, que se responsabiliza e acepta todas as consecuencias derivadas deste 
acto, que acompañará ao/os menor(ea) durante todo o evento comprometéndose a velar pola 
súa seguridade e benestar evitando situacións de risco, que impedirá o consumo por parte 
do/dos menor(es) ao seu cargo de alcol, tabaco e/ou outras substancias nocivas e que 
abandonará as instalacións con el/eles ao finalizar o evento. 
 
4. Que eximo de calquera tipo de responsabilidade á empresa organizadora do evento polos 
danos e/ou prexuízos que o menor puidese padecer e/ou provocar. 
 
5. Que consinto firmemente que a entidade NON devolva o importe abonado do prezo da 
entrada ou se denegue a entrada do menor ao recinto, en caso de incumprir algunha das 
condicións anteriores, ou de non achegar a documentación correcta e necesaria. 
 

 
En ___________________, a ____ de _______________ de 2021 

 
Fdo. O Tutor       Fdo. O / os Autorizado(s) 
(Nome apelidos e DNI)                      (Nome apelidos e DNI) 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable do 
tratamento 

Fundación Cidade da Cultura de Galicia  

Finalidade 
Obtención de consentimento de persoas afectadas para xestión e 
acceso de menores ao evento. 

Lexitimación para o 
tratamento 

O  tratamento dos datos incluídos no presente formulario se basea 
no  artigo 6.1.a) do RGPD: Consentimento das persoas afectadas 

Persoas destinatarias 
dos datos 

Os datos non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal. 

 Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os 
seus datos así como exercitar outros dereitos a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común. 

Contacto delegado de  
protección de datos e  
máis  información 

 
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Actualización normativa 

No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de 
protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en 
todo caso aquelas  relativas ao Regulamento Xeral de protección de 
Datos. 

 

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

