
 
 
 

 L'Ajuntament de Llinars del Vallès protegeix les vostres dades personals. L'Ajuntament, d'acord amb 
l'article 5 de la LOPD us informa que les dades recollides en aquesta sol·licitud seran incloses en els 
fitxers automatitzats amb la màxima confidencialitat, essent aquest l'únic destinatari, amb exclusivitat 
de els mateixes. Vostè té dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades amb la LOPD 15/1999, 
personant-se a les oficines de l'Ajuntament, situades a la plaça de la Vila, 1 de Llinars del Vallès. 

Carnet La Masoveria 
- Formulari de sol·licitud – 

 

 

Requisits: 

o Tenir entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos) i estar empadronat/da a 

Llinars del Vallès 

o Omplir tots els camps d’aquesta fitxa 

o Portar una fotografia mida carnet  

 

Normes d’ús 

- El “carnet La Masoveria” és d’ús personal i intransferible, motiu pel qual tan 

sols el titular del carnet es pot beneficiar dels descomptes que ofereix 

- Els destinataris són totes les persones joves d’entre 12 i 17 anys, ambdós 

inclosos, residents a Llinars del Vallès 

- En cas de pèrdua o robatori pots sol·licitar un duplicat 

 

Dades del/la menor/a        

Nom i cognoms 

DNI Telèfon o telèfons contacte 

Adreça electrònica  

Adreça postal 

Població Edat i data de naixement 

Dades del pare, mare o tutor/a    

Nom i cognoms 

DNI Telèfon o telèfons contacte 

Adreça electrònica  

Adreça postal 

Població Data de naixement 



 
 
 

 L'Ajuntament de Llinars del Vallès protegeix les vostres dades personals. L'Ajuntament, d'acord amb 
l'article 5 de la LOPD us informa que les dades recollides en aquesta sol·licitud seran incloses en els 
fitxers automatitzats amb la màxima confidencialitat, essent aquest l'únic destinatari, amb exclusivitat 
de els mateixes. Vostè té dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades amb la LOPD 15/1999, 
personant-se a les oficines de l'Ajuntament, situades a la plaça de la Vila, 1 de Llinars del Vallès. 

- Els descomptes i promocions es comunicaran a través de les xarxes socials i/o al 

web http://jovellinars.wixsite.com/lamasoveria 

- L’Ajuntament es reserva el dret a invalidar el “Carnet La Masoveria” en cas de 

fer un ús inapropiat d’aquest i/o de les instal·lacions 

- Els pares, mares o tutors/es legals són els/les responsables dels/les menors 

d’edats 

 

- Dono el consentiment a: 

Ús d'imatge (llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge) per a ser divulgada en filmacions destinades a difusió 

pública, i fotografies per a revistes, publicacions o pàgines web de l'Ajuntament 

 

 

Rebre informació sobre possibles tallers, cursos o altres activitats que s’organitzin des 

de l’espai jove La Masoveria (marca qualsevol de les dues caselles o ambdues si estàs 

interessat/da, sinó deixa-ho en blanc) 

 

 

 

 

Jo ____________________________________ amb DNI_______________ com a 

pare/mare/ tutor/a autoritzo a _____________________________ per fer ús del 

Carnet la Masoveria 

Llinars del Vallès a data _____ de/d’ _______________ de _________ 

 

 

Per a més informació, dubtes, suggeriment o reclamació referent a la utilització del 
“Carnet La Masoveria” pots dirigir-te a: 
La Masoveria - Espai Jove (Av. Mas Bagà, 26, Llinars del Vallès) 
e-mail: lamasoveria@llinarsdelvalles.cat  
web: jovellinars.wix.com/lamasoveria  
Telèfon: 93 841 27 73 

Sí                                     No   

e-mail                                     whatsapp   

http://jovellinars.wixsite.com/lamasoveria

