
AUTORITZACIÓ MENORS 14 ANYS 
  

DADES PARE, MARE O TUTOR 

NOM I COGNOMS     

DATA NAIXEMENT 
  

  

SIGNATURA  

DNI     

TELÈFON     

TÉ PASSI DE TEMPORADA? NO SI NÚMERO DE PASSI:  
   

DADES DEL MENOR 

NOM I COGNOMS    

DATA NAIXAMENT  DNI  

 

Autoritzo al meu fill/a a accedir a la piscina en companyia de les següents persones: 

NOM I COGNOMS     

DATA NAIXEMENT 
  

  

SIGNATURA  

DNI     

TELÈFON     

TÉ PASSI DE TEMPORADA? NO SI NÚMERO DE PASSI:  
  

NOM I COGNOMS     

DATA NAIXEMENT 
  

  

SIGNATURA  

DNI     

TELÈFON     

TÉ PASSI DE TEMPORADA? NO SI NÚMERO DE PASSI:  
  

NOM I COGNOMS     

DATA NAIXEMENT 
  

  

SIGNATURA  

DNI     

TELÈFON     

TÉ PASSI DE TEMPORADA? NO SI NÚMERO DE PASSI:  

 

Constantí, a ______ de/d' _________________ de 20______ 



Autoritzacións a menors: 

 

Els menors de 14 anys SEMPRE HAN D'ACCEDIR AMB UNA PERSONA ADULTA. En cas de que 

aquesta persona no sigui el tutor legal del menor (pare, mare o tutor assignat judicialment) 

s'haurà de fer una autorització. 

 

Els menors amb 14 y 15 anys complerts podran accedir SENSE PERSONA ADULTA, prèvia 

autorització del seu tutor legal (pare, mare o tutor assignat judicialment). 

 

Com i on presentar les autoritzacións: 

- Les autoritzacions s'han de presentar a la RECEPCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU, en horari de 

dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 hores. 

- El menor no pot presentar la documentació, ho ha de fer el pare, mare o tutor en persona 

per a ser validada. 

 

Al model hauran de constar les següents dades: 

- Nom, cognoms i DNI del tutor legal 

- Nom, cognoms i DNI de la persona autoritzada (en cas dels menors de 14 anys) 

- Nom, cognoms i data de naixement del menor 

 

Juntament amb l'instancia s'ha de presentar la següent documentació: 

- DNI del menor (si està obligat a tenir-ne) 

- DNI del tutor legal 

- DNI de la persona a autoritzar 

- Llibre de família o resolució judicial en cas de tutors no sanguinis. 

 

Si durant el mes d'agost es vol fer cap modificació en l'autorització, s'haurà de fer a l'OFICINA 

D'ATENCIO CIUTADANA (OAC) de l'Ajuntament 

 


