
            DOCUMENT DE COMPROMÍS 
Imprescindible per entrar i participar a les activitats  

de l’Espai Jove 
 
Tenim un nou Espai! Volem cuidar-lo i gaudir-lo durant molt de temps. Per aquest motiu us 
demanem que porteu signat per vosaltres mateixos i pel teu pare/mare/tutor/a legal, si ets 
menor d’edat, aquest document.  
 
US INFORMEM DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
1.- RESPECTE 

- A la veu de la dinamitzador/a, que és qui marca les normes i les excepcions d’aquestes. 
- Al mateix l’Espai 
- A tot el material de l’Espai 

 
2.- En cas de malmetre de manera voluntària o involuntària qualsevol dels elements presents a 
l’Espai serà substituït sota responsabilitat del jove i de la seva família pel mateix ús, valor, marca 
i model. 
 
3.- No es menjarà ni beurà. Sense previ consens amb la dinamitzadora. 
 
4.- Es podrà limitar el nombre de joves que entrin a l’Espai. 
 
5.- Es decidirà de manera conjunta quan i com es fa servir el material d’entreteniment. 
 
6.- Ens guardem el dret d’admissió en cas de trencar aquestes normes. 
 

Penseu que aquest nou format és nou per tots i totes. 
I que hem de trobar la millor manera de gaudir-lo. 

 
DADES PERSONALS 
Del/de la Jove                Del pare/mare/tutor/a legal 
 
Nom i cognoms:                Nom i cognoms: 
 
 
Data de naixement:                DNI/NIE/PASSAPORT: 
 
Telèfon mòbil:      Telèfon mòbil: 
 
Instagram: 
 
Nivell d’estudis: 
 
Centre educatiu:  
 
 
 
 
 



AUTORITZACIÓ 
 
En/na___________________________________________ amb DNI_______________ 
 
autoritzo a_________________________________________: 
 

SI  / NO Autoritzo a accedir i participar de les activitats que es realitzin a l’Espai Jove 
d'Arenys de Mar. 

 
SI  / NO Autoritzo a accedir i participar de les activitats que es realitzin a l’exterior de l’Espai 
Jove d'Arenys de Mar.  

 
SI  /  NO Dono el consentiment per a fer fotos o qualsevol tipus d’enregistrament d’imatges o 
veu, per a fer ús intern o amb la finalitat de donar a conèixer les activitats que duem a terme 
(web ajuntament, xarxes socials). 

 
SI  / NO Dono el meu  consentiment per afegir al/la jove al grup de WhatsApp de l’Àrea de 
Joventut d'Arenys de Mar. 

 
SI  / NO Dono el meu consentiment per remetre per correu electrònic informació que 
considerem del seu interès. 
 
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITATS 

Que estic informat/da de les normes d'ús i funcionament del nou Espai Jove d'Arenys de 
Mar. SI  /  NO 

 
Accepta la premissa de fer ús de l’Espai Jove d'Arenys de Mar amb la responsabilitat i la 
cura que demanem. Si hi ha danys (voluntaris o involuntaris) o algun element queda 
malmès haurà de proveir a càrrec del/la jove responsable o de la seva família pel mateix 
ús, valor, marca i model.   SI  /   NO 
 
 
 

Firma jove _____                      _  __________Data_____________Població___          ______________ 
 

 
  

 
Firma _____                           __  __________Data________ _____Població___           ______________ 

  
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de 
tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat de gestionar les dades dels i de les usuaris/àries de l’Espai Jove. La base legal pel 
tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders 
públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça 
oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret 
de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o 
contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. Es farà cessió de les dades obtingudes a Espai Jove amb la finalitat de poder 
organitzar  i informar als i a les participants. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es 
produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat. 


