
 
 
 

 

 

  

Col·labora amb nosaltres!  

 

L’Ajuntament d’Alcarràs vol comptar amb el teixit comercial local, amb la finalitat de 

contribuir a millorar la qualitat de vida dels i les joves a través de l’oferta d’avantatges 

i oportunitats del Carnet Jove d’Alcarràs en tots els àmbits. L’objectiu és oferir una 

bona oferta d’avantatges de qualitat i proximitat per als i les joves per potenciar-ne 

l'ús en el dia a dia. 

 

En què consisteix la col·laboració amb el Carnet Jove 

d’Alcarràs? 
 

Les entitats i establiments col·laboradors del Carnet Jove d’Alcarràs faciliten 

descomptes als titulars del Carnet Jove i així ajuden a proporcionar a la gent jove 

l’accés a un munt de serveis i productes per a la vida quotidiana, perquè un dels 

objectius principals del Carnet Jove és potenciar el comerç local.  

Gràcies a la col·laboració amb el Carnet Jove d’Alcarràs fàcilment pots tenir accés al 

públic jove, a través d’una marca molt reconeguda entre aquest segment. 

Els i les joves t’esperen per poder gaudir d’avantatges en el teu àmbit 

d’activitat. No deixis passar aquesta oportunitat! 

 

SUMA-T’HI: ÉS MOLT FÀCIL,  

CAP COST I TOT DE BENEFICIS!  

 
 



 

 

 

Vull saber-ne més! 

El descompte que ofereixis serà vàlid pels titulars del Carnet Jove d’Alcarràs, i també 

pels carnets de Catalunya i Europa, adreçats a joves entre 12 i 30 anys. 

BASES DE LA COL·LABORACIÓ 

• L’únic cost pel col·laborador és assumir el descompte que aplica als titulars del 
carnet.  

• En contraprestació l’avantatge ofert pel col·laborador s’inclourà en la difusió 

dirigida a titulars del carnet, que són clients joves potencials, a través de l’App, 
la web, el newsletter del Carnet Jove... (veure detall al tríptic informatiu). Així, 

el col·laborador es vincula a una marca d’elevat reconeixement: campanya 
d’imatge anual, adhesiu CJ en l’establiment..., i té possibilitats de captació i 
fidelització de clients joves, amb potencialitat futura.   

• També hi ha l’interès social en ajudar els joves en aquesta important etapa vital.  

• Es reforça la identitat territorial en col·laborar amb el Carnet Jove local, alhora 

que es potencia el comerç local i s’ajuda als joves de la població promovent el 
seu arrelament. 

• La col·laboració es preveu sempre a llarg termini (actualment convenis amb 
vigència 4 anys i prorrogables per 4 anys més), doncs la voluntat és establir un 

acord permanent del qual es puguin valorar els resultats per ambdues parts a 
mig-llarg termini. Malgrat això, el col·laborador pot cancel·lar aquesta 
col·laboració en qualsevol moment avisant amb suficient antelació.  

• Es formalitza l’acord mitjançant la signatura d’un formulari de col·laboració que 

regula el descompte aplicat i recull les dades fiscals i comercials per poder 
difondre els avantatges oferts entre els titulars del Carnet Jove. 

 

CONDICIONS SOBRE EL DESCOMPTE 

• Establiment d’un % de descompte sobre el preu de venda general dels serveis 
i/o productes que l’empresa col·laboradora ofereix. 

• El descompte ha de ser permanent i d’un mínim del 10%. 

• El descompte serà d’aplicació en tots els serveis i/o productes de l’entitat 
col·laboradora (no en un tipus de producte especial o només aplicable la primera 

vegada), i cal recordar que, per la normativa general del Carnet Jove, aquest 
descompte no serà acumulable a altres ofertes i/o promocions. 

• S’ha d’assegurar l’accessibilitat real al descompte a través de tots els canals de 
venda: presencial i també en línia si el col·laborador disposa d’aquesta opció. 

 

PERSONALITZACIÓ DE LA DIFUSIÓ DEL DESCOMPTE 

S’ofereix al col·laborador la possibilitat de personalitzar les imatges que il·lustren la 

comunicació del descompte als mitjans de difusió del Carnet Jove, perquè sigui més 

fàcilment identificable pel jove. 

 

https://www.carnetjove.cat/files/628743a678d95.pdf
https://www.carnetjove.cat/files/629600f1bf03d.pdf


 

 

Les mides que s’han de facilitar per difondre el descompte en el marc de la 

col·laboració, i que han de tenir 72 dpi de resolució i no pesar més de 1 MB cada una, 

i estar en format .JPEG optimitzat per web, són: 

 

Imatges per la WEB del Carnet Jove: 

1. Slide (imatge gran): 1280 píxels 
d’amplada x 400 píxels d’alçada (tantes 
com vulguin) 

2. Logotip: 320 píxels d’amplada màxima x 
40 píxels d’alçada 

3. Imatge petita: 300 píxels d’amplada x 240 
píxels d’alçada (només una)  

 

 

Imatges per la APP del Carnet Jove: 

1. Imatge gran de detall: 1125 píxels 
amplada x 1950 píxels d’alçada 

2. Logotip: 320 píxels d’amplada màxima x 
40 píxels d’alçada (igual que per la web) 

3. Imatge de 738 píxels amplada x 690 píxels 
d’alçada 

4. Imatge de 1005 píxels amplada x 690 
píxels d’alçada 

 

En cas de no facilitar imatges personalitzades, se’n farà ús d’imatges genèriques de 

recurs segons el àmbit d’activitat del descompte ofert. 

 

Contacte 

Consulta’ns qualsevol dubte o dóna’t d’alta com a col·laborador del Carnet Jove 

d’Alcarràs enviant-nos el formulari de col·laboració emplenat als nostres canals de 

contacte: 

 Telèfon d'atenció al col·laborador: 973 79 57 00 

 Correu electrònic: carnetjove@alcarrasjove.cat 
 

 

 

mailto:carnetjove@alcarrasjove.cat

