
 
 

 

 
 
  
Full d’adhesió a Comerç Amic – Camí a 
l'escola 
 
Què implica ser un Comerç Amic?  
Implica ser un comerç que l’infant identifica com a proper, un espai on podrà comptar 
amb la vostra atenció i col·laboració, si li cal ajuda o té alguna necessitat, dificultat o 
problema durant el trajecte a l’escola o en tornar a casa. 
 
Amb aquest full d’adhesió accepteu el compromís de formar part de la xarxa Comerç 
Amic amb l’objectiu de col·laborar en el projecte de Camins Escolars als nostres barris 
de la ciutat. 
 
 
Dades del comerç 
 
Nom                   
          
 
Adreça                   
 
 
Tipus de comerç           

 
 
Persones de contacte 
 
Nom i cognoms           
 
 
Telèfon             
 
 
Correu electrònic           
 
 
 
� Sí, Vull adherir-me com a Comerç Amic, identificar-me amb el distintiu de Comerç 
Amic que em lliure l’Ajuntament i  atendre els infants de camí a l’escola. 
 
 
 
 
 



El distintiu que demano per identificar-me és el següent: (triar una opció) 

� adhesiu de 10 cm per enganxar al vidre del comerç 
� plafó de cartró ploma de 21 x 29,7 cm (DIN A4) per exposar-lo a l’aparador 
� els dos distintius 

Adhesió 

Aquesta adhesió té una validesa de dos anys o fins que us doneu de baixa mitjançant 
el full de baixa que trobareu a la web de Mobilitat Escolar Sostenible.  

Signatura, 

Girona,  d   de 20 

Des de l’Ajuntament de Girona, us donem la benvinguda i us agraïm la vostra 
participació i el vostre compromís amb el projecte. 

Tractament de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Ajuntament de Girona.

FINALITAT: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

BASE LEGAL: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, art. 66) i la Llei de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (L 39/2015, art. 28.1 i 66).

DRETS ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) 
o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.

https://web.girona.cat/documents/20147/271997/Full-ComerAmic-baixa.pdf
https://web.girona.cat/mobilitatescolar
mailto:dadespersonals@ajgirona.org
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