
 

  
 
El Consell de la Joventut de Xàtiva, amb CIF: G46954582, i seu en Carrer Montcada, 14 
(46800. Xàtiva, València), organitza un autobús per a desplaçar-se de Xàtiva (València) a 
Sàrria (Galícia) o Santiago de Compostela el proper 14 d’agost de 2020, i de Santiago de 
Compostela (Galícia) a Xàtiva (València) el 19 d’agost de 2020, amb un cost de 100€ per 
participant que inclou ambdós transports.  
 
L’hora d’eixida prevista des de Xàtiva serà a les 19:30h del 14 d’agost des la Plaça País 
Valencià, arribant a Sàrria al voltant de les 7:00h del dia 15 d’agost o a Santiago de 
Compostela al voltant de les 10h. L’hora d’eixida prevista des de Santiago de Compostela 
serà sobre les 23:30h del dia 19 d’agost des del Parking Xoàn XXIII, arribant a Xàtiva al 
voltant de les 12:00h del dia següent.  
 
El Consell de la Joventut de Xàtiva únicament es fa responsables d’allò ocorregut durant 
el transcurs del transport (Xàtiva – Sàrria o Santiago de Compostela) i (Santiago de 
Compostela – Xàtiva) en les dades i horaris anteriorment esmentats. Per tant, aquesta 
associació no es responsabilitzarà, en cap cas, dels danys que puga patir o ocasionar el/la 
menor derivats de les seues accions o comportament fora dels desplaçaments amb 
autobús, així com de les pernoctes, manutenció, assistència sanitària o qualsevol altre 
assumpte no esmentat en aquest document, assumint així el pare, mare o tutor/a legal 
tota la responsabilitat sobre el/la menor.  
 
A més, el Consell de la Joventut de Xàtiva es compromet a esperar un màxim de 15 
minuts arribada l’hora d’eixida de l’autobús, tant d’anada com de tornada, però una 
vegada passats els 15 minuts no s’esperarà a ningú en cas de no aparèixer al lloc d’eixida 
indicat, assumint el pare, mare o tutor/a legal tota la responsabilitat.  
 
D’altra banda, en cas de ser necessari, el menjar i beguda per als dos transports no 

correrà al nostre càrrec. A més, l’autobús farà les paredes necessàries baix el judici de 

l’empresa contractada per al transport, atenent en tot moment a la legalitat i 

recomanacions corresponents. 

 
AUTORITZACIÓ PER AL TRANSPORT DE MENORS D’EDAT SENSE ACOMPANYANT 

XÀTIVA – SARRIA o SANTIAGO DE COMPOSTELA i SANTIAGO DE COMPOSTELA – XÀTIVA 
 



Una vegada llegida tota la informació necessària, sent informat/da de totes les 
condicions necessàries, acceptant les mateixes i assumint les responsabilitats 
corresponents sobre les accions del/la menor d’edat  
Jo, ____________________________________________________________ , amb DNI 
______________________ , telèfon de contacte __________________ , i direcció en 
______________________________________________ , pare, mare o tutor/a legal de 
______________________________________________________________ , amb DNI 
____________________ , telèfon de contacte _________________ , i direcció en 
_______________________________________________ , AUTORITZE al/la menor, de 
manera expressa i baix la meua exclusiva responsabilitat a viatjar sol en l’autobús 
organitzat pel Consell de la Joventut de Xàtiva amb eixida el dia 14 d’agost des de Xàtiva 
(València) i amb destí Sàrria (Galícia) o Santiago de Compostela, i de Santiago de 
Compostela (Galícia) amb destí Xàtiva (València) amb eixida el dia 19 d’agost i arribada 
el dia següent. A més, eximeixo al Consell de la Joventut de Xàtiva de qualsevol 
responsabilitat sobre el/la menor fora del transcurs dels desplaçaments tal i com 
s’explica amb detall anteriorment.  
 
I per a que conste als efectes oportuns, signe la present autorització de manera 
presencial en Xàtiva, a ____ de ______________ de 2020.  
 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare o tutor/a legal:  
 
 
 
 
 
 
________________________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Adjuntar fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal i del /la menor. 
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