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Formulari de conveni de col·laboració en el Programa Carnet Jove 

 

El CARNET JOVE a Catalunya té com a principal objectiu facilitar, en el marc de l’actuació conjunta entre els poders públics i la 

societat civil, l’accés de les persones joves catalanes menors de 31 anys, a béns culturals i materials, als serveis i, en general, 

a tots aquells elements que contribueixin a augmentar el nivell de vida i la seva qualitat, d’acord amb els àmbits d’actuació  del 

Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’Agència Catalana de la Joventut, entitat de dret públic que gestiona el CARNET JOVE a Catalunya, i l’Ajuntament d’Alcarràs 

col·laboren en el marc del projecte Carnet Jove d’Alcarràs per potenciar el vessant local i territorial del carnet, a nivell de 

serveis i d’identitat, apropar el carnet encara més als joves, promoure el seu ús en el dia a dia i promocionar el municipi i  el seu 

teixit comercial en un sentit ampli. 

 

D’una part, la senyora Nuria Ramon i Pérez, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant ACJ), que 

gestiona, representa i comercialitza el Carnet Jove a Catalunya. 

 

I d’una altra part (d’ara en endavant, el COL·LABORADOR): 

Dades fiscals i persona Signant  

Signant, El/La senyor/a  

 

Núm. Document d’Identitat signant  

 

Càrrec del Signant  

 

Nom de l’empresa (SA, SL, SCCP...)  

 

Núm. CIF empresa   

 

Domicili Fiscal (C./Rda./Av./...)  

 

Població  
 

Codi Postal  

 

Província  

 

Telèfon 1  Telèfon 2  Mòbil  

 

FAX  

 

Correu electrònic  

Web/s  

 

 
Dades del contacte comercial  

El/La senyor/a  
 

Càrrec  

 

Domicili  

 

Població  

 

Codi postal  

 

Telèfon   

 

Mòbil 

 

Correu electrònic  
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1) Dades del 1r l’establiment (dades per publicar)  

Nom comercial  

Adreça  

Codi postal  Població  Província  

Telèfon  Correu electrònic  

TEMPORALS/ Nom de l’Esdeveniment    TEMPORALS Dates de l’esdeveniment 

Web    

Punt de venda d’entrades  

 

 URL venda d’entrades (en el cas d’en línia) 

 

Paràmetres de GEO localització ( ªAltitud – ª longitud, o codi Numèric)  

 

 
2) Dades del 2n establiment (dades per publicar)  

Nom comercial  

Adreça  

Codi postal Població  Província 

Telèfon Correu electrònic  

TEMPORALS/ Nom de l’Esdeveniment  TEMPORALS Dates de l’esdeveniment 

Web    

Punt de venda d’entrades  

 

 URL venda d’entrades (en el cas d’en línia) 

 

Paràmetres de GEO localització ( ªAltitud – ª longitud, o codi Numèric)  

 

 

El COL·LABORADOR està interessat a participar en la promoció i distribució del CARNET JOVE, mitjançant la concessió 

d’avantatges de tipus econòmic a les persones joves titulars, quan adquireixin productes de l’entitat o, si escau, quan utilitzin 

serveis o equipaments de l’esmentada entitat, consistents en: 
 
Descompte  

(Expresseu el % de descompte, detallant breument els tipus d’articles i/o serveis) 

 

 
 

  Inclou servei Webservice 
 

 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document d’acord amb les condicions contingudes en el mateix.  
 
Barcelona,  
(En el cas de signatura electrònica en data de la darrera signatura) 
 

Signatura i segell                                                                           Signatura i segell    

 

 

 

Núria Ramon I Pérez PERSONA SIGNANT 

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT                        El COL·LABORADOR/ENTITAT COLABORADORA 

 
 Autoritzo l’ACJ a comprovar el DNI de la persona signant. En cas de no autoritzar-ho, cal adjuntar còpia del DNI.  

      Autorizo la ACJ a comprobar el DNI del firmante. En caso de no autorizarlo, deben adjuntar copia del DNI. 
 

 Adjunto còpia confrontada de l’escriptura de poders o certificat de nomenament, en el cas d’entitats jurídiques. 

      Adjunto copia compulsada de la escritura de poderes o certificado de nombramiento, en entidades jurídicas. 
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Expressament, ambdues parts manifesten la seva conformitat i acceptació amb els següents PACTES: 

 

I.- El COL·LABORADOR es compromet a oferir a les persones titulars del CARNET JOVE una sèrie de descomptes i avantatges sobre els 
productes i/o serveis i/o equipaments de què disposa o què presta, descrits en l’apartat “descompte” d’aquest document. 
 
II.- Mitjançant la present col·laboració, l’ACJ es compromet a incloure els avantatges i descomptes oferts pel COL·LABORADOR en els suports 
publicitaris de tota mena del PROGRAMA CARNET JOVE, en la mesura que sigui possible. 
 

a) L’ACJ ofereix la possibilitat de la identificació de la titularitat de les persones joves titulars a través del telèfon mòbil que tinguin l’aplicació 
mòbil del Carnet Jove. 

 
III.- El COL·LABORADOR assumeix les obligacions següents: 

 
a) Aplicar efectivament els avantatges que ofereix a aquells joves usuaris que exhibeixin el CARNET JOVE de Catalunya, degudament 

complimentat i vigent, així com els d’algun dels països europeus signants del Protocol de Lisboa, de data de juny de 1987, de les 
Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol, així com dels que es vagin adherint al projecte.  

 
b) Col·locar l’adhesiu homologat i d identificació del CARNET JOVE, que l’ACJ facilitarà, i que hauran de col·locar en un lloc visible dels 

seus establiments, per ser identificat com a col·laboradors adherits al PROGRAMA. 
 
c) Detallar en els seus mitjans publicitaris i informatius, en la mesura que sigui possible, els avantatges que s’ofereixen a les persones 

titulars del CARNET JOVE. 
 
d) Prestar els seus serveis als titulars del CARNET JOVE, en idèntiques condicions de qualitat i diligència que a la resta d’usuaris no titulars 

d’aquest carnet (No és obligatori aplicar el descompte establert en època de rebaixes, en promocions). 
 
e) Fer-se responsable directe dels productes que vengui i de la prestació dels seus serveis, així com de tots els danys i perjudicis directes o 

indirectes que se’n puguin derivar com a conseqüència dels actes, les omissions o les negligències del personal del seu serve i i de la 
seva organització, o de qualsevol reclamació que hi estigui relacionada, quedant completament exonerada L’ACJ de les esmentades 
responsabilitats. 

 
f) Comunicar a l’ACJ qualsevol canvi en les dades incloses en aquest document. 
 
g) En cas que l’entitat ofereixi el seu descompte en servei en línia (veure apartat descompte), es posa a disposició el Servei WEBSERVICE 

pel qual es posa a disposició de l’ENTITAT COL·LABORADORA una connexió Webservice contra la base de dades de Titulars del 
Carnet Jove, que permet comprovar de forma automàtica i simultània l’autenticitat de la titularitat de la persona jove. Aquest procediment 
no suposa cap comunicació ni tractament de dades de caràcter personal. La preparació tècnica de la connexió al Webservice de l’ACJ, 
en el sistema de l’entitat, anirà a càrrec de L’ENTITAT COL·LABORADORA, amb una informació prèvia per part de l’ACJ de la IP i els 
detalls necessaris per a la seva configuració.  

 
IV.- EL COL·LABORADOR manifesta trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social exigibles per les disposicions 
vigents, així com donar compliment a la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals vigents. Així mateix, 
manifesta donar compliment a la quota de reserva del dos per cert en favor dels treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors, 
recollida en l’art. 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del COL·LABORADOR no implicarà, en cap cas, responsabilitat de l’ACJ. 
 
La relació que estableix aquest formulari no suposa en cap cas que el personal contractat pel COL·LABORADOR mantingui cap mena de 
vincle laboral amb L’ACJ. 
 
V. Aquest conveni-formulari té una vigència de quatre anys des de la data de la seva signatura i és prorrogable únicament per quatre anys més 
de forma tàcita, llevat que qualsevol de les parts faci denúncia expressa i per escrit amb una antelació mínima de tres mesos abans de 
l’acabament del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues. El present conveni s’extingirà de manera automàtica en cas que l’ACJ perdés 
la gestió, representació i comercialització del Carnet Jove, sense que cap de les dues parts pugui reclamar indemnització o compensació de 
cap mena. A més dels casos previstos per la llei, el present conveni s’extingirà per incompliment dels seus pactes. 
 
VI.- D’acord amb l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa, aquest conveni 
serà publicat a la web de l’ACJ. 
 
VII.- Per a qualsevol dubte, qüestió o divergència que pugui sorgir en ordre a l’execució, la interpretació, la modificació o l’aplicació del present 
conveni, les parts, amb renúncia a qualsevol fur i jurisdicció que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona. 
 

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Empreses i entitats col·laboradores” 

Responsable del tractament: Agència Catalana de la Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Finalitat: La finalitat és la gestió de dades de les entitats i/o empreses que col·laboren en el desenvolupament de les actuacions de l’Agència. 

Legitimació: Consentiment de l'interessat. 

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. 

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, 

en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’Agència Catalana de la Joventut per 

correu postal (Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI 

electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/ 
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