
  
 
 

 
SOL·LICITUD CARNET JOVE MÓRA LA NOVA 
 
Dades sol·licitant           
 
Nom i cognoms ___________________________________________________ NIF_________________  

Data de naixement ___ __/__ ___/__ _____Telèfon móvil  ___  __ ______ 

Adreça electrònica _____________________________________________________________________  

Domicili per a notificacions _______________________________________________________________ 

Població __________________________________________ Codi postal _________________________ 

Dades representant (en cas de menors de 18 anys)  � pare   � mare   � tutor/a legal  

Nom i cognoms_       NIF_     

Adreça              

Població             

Codi postal       t e l è f o n        

Adreça electrònica            

 
Dades addicionals de la persona sol·licitant        

 
De què? 

 

�Treballes?  
On? 

  
 
Qùe? �Estudies o has 

estudiat?  
On? 

  
 
Pertanys a algun col·lectiu/entitat?   Quina?         

Per què et vols fer el carnet Jove de Móra la Nova?         

 
El cost inicial per despeses de gestió és de 3 €.  
El cost de les renovacions per pèrdua serà: 3 €.  
 
 
SOL·LICITO 
Em sigui atorgat el carnet Jove de Móra la Nova 
 
Requisits i documentació a aportar: 
 

- Tenir entre 14 i 29 anys i estar empadronat al municipi de Móra la Nova. 
- Presentar el document d’identitat (DNI, NIE…) 
- 1 Fotografia de carnet. 

Signatura 
 
 
 
 
 
Móra la Nova, ........... d............................................................ de 20......... 
 
Alcalde de Móra la Nova 
 
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Prot ecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us info rmem que les 
dades consignades en aquest document seran incorpor ades al fitxer GESTOR D’EXPEDIENTS, creat per l’Aju ntament 
de Móra la Nova amb la finalitat de gestionar la vo stra sol·licitud així com mantenir–vos informats so bre els serveis 
municipals que puguin ser d’interès. Amb la signatu ra d’aquest document atorgueu el vostre consentimen t al 
tractament de les dades. Per exercir els drets d’ac cés, rectificació, cancel·lació i oposició previsto s a la Llei us podeu 
adreçar a l’Ajuntament de Móra la Nova, presencialm ent, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció d e dades” o bé 
per correu electrònic a ajuntament@moralanova.cat  

 
 


