VALIDACIÓ DEL NOU
CARNET JOVE VIRTUAL
L’app mòbil del Carnet Jove és una eina que té per objectiu apropar als titulars
l’accés als avantatges de forma fàcil i senzilla. La informació sobre els
col·laboradors i els descomptes que oferiu estan a disposició dels titulars allà on
vagin, des d’on poden informar-se’n, contactar-hi, recomanar-vos als amics i, fins i
tot, localitzar-vos per proximitat amb l’eina de geolocalització.
Ara, com a novetat, quan els titulars vulguin gaudir del descompte que els oferiu,
també podran acreditar-se davant vostre a través de l’app del Carnet Jove: es tracta
de la nova modalitat de Carnet Jove virtual, a la qual els titulars podran accedir a
través del seu mòbil, un cop s’hagin registrat i s’hagi fet la comprovació telemàtica
de la seva titularitat. La imatge del Carnet Jove virtual al mòbil que us presentaran
els titulars, i la validació que en fareu, és igual que la del carnet físic: heu de
comprovar-ne la data de caducitat i sobretot demanar el document d’identitat del
jove per verificar que les dades personals coincideixen.
Aquesta nova modalitat de Carnet Jove facilita i promou la utilització dels avantatges
que oferiu els col·laboradors als titulars del carnet, atès que el mòbil és un aparell
que els joves porten sempre a sobre.
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www.carnetjove.cat

4

Mostra el
carnet virtual

EL CARNET JOVE
EN TOTES LES
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INDICACIONS PER A LA
IDENTIFICACIÓ
CORRECTA DEL CARNET JOVE
El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya s’adreça a joves d’entre 12 i 30 anys
inclosos. A fi de facilitar-vos als col·laboradors la comprovació dels carnets joves que us
poden presentar els titulars i la identificació de les diferents modalitats, tant per a
Catalunya com per a Europa, us donem unes indicacions pràctiques per comprovar
amb seguretat que un carnet jove és vàlid i està en vigor. El Carnet Jove de Catalunya
ha s’ha renovat, ara és de color negre, té un format de targeta i aquesta és la seva
nova imatge.
Us indiquem tres punts bàsics per verificar la validesa del carnet:
Logotip identificatiu
Independentment de la imatge del carnet o la
targeta, podreu confirmar que es tracta d’un carnet
jove en el moment que identifiqueu el logotip
d'EYCA (European Youth Card Association).

MODALITATS
DEL CARNET JOVE
Hi ha carnets amb modalitat no financera
i financera. Aquesta última fusiona la base
de la imatge del Carnet Jove i els seus
serveis amb les funcionalitats pròpies d’una
targeta financera.

Així mateix, a través de la
nostra app, ara els titulars
també podran acreditar-se
amb la nova modalitat de
Carnet Jove virtual (trobareu
més informació al revers).

El Carnet Jove provisional és vàlid només
a Catalunya i durant 30 dies. Es presenta en
format paper encartonat, simulant la imatge
d’un val, i amb una mida més gran que la
del carnet definitiu.
Hi ha altres carnets joves europeus
i d’altres comunitats autònomes els
titulars dels quals també tenen dret a
utilitzar-los a Catalunya.

Identificació del titular
El Carnet Jove és personal i intransferible.
Per aquest motiu és imprescindible sol·licitar el
document d’identitat per contrastar que les dades
del jove es corresponen amb les del titular.

Data de caducitat
Comproveu que el
carnet sigui vigent.

Així doncs, quan us els presentin, els heu
d’aplicar igualment els descomptes que
oferiu. Cal que tingueu present que aquests
carnets poden tenir una imatge molt diferent
a la del Carnet Jove de Catalunya.
Per aquest motiu us indiquem el distintiu
principal d’identificació de tots els carnets
joves europeus: el logotip d’EYCA.
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