MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 962414172
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

INDICACIONS PER A L’EMISSIÓ DEL CARNET JOVE
ALS MUNICIPIS AMB TÈCNIC/A DE JOVENTUT

Des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’expedeix el
Carnet Jove per a tota la joventut de la comarca.
Es recorda informació que cal tindre en compte per a disposar del Carnet Jove:

1. REQUISITS:
-Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.
-Pagar la taxa de 8,40 € (comprovar més avall les exempcions i bonificacions si es
reuneixen qualsevol dels requisits per a obtindre descompte o bonificació).
-Tindrà una validesa de 2 anys, comptats a partir de la data d’expedició.

2.EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
- Família Nombrosa: de Categoria Especial: 0 EUROS.
- Família Nombrosa: de Categoria General: 4,20 EUROS.
- Discapacitat reconeguda a partir del 66%: 0 EUROS.
- Discapacitat reconeguda a partir del 33%: 4,20 EUROS.
- Família Monoparental Categoria Especial: 0 EUROS.
- Família Monoparental Categoria General: 4,20 EUROS.
- Discapacitat + Família Nombrosa: 0 EUROS.
- Discapacitat + Família Monoparental: 0 EUROS.
- Violència de Gènere: 0 EUROS.

RECORDATORI: Per què s’apliquen les exempcions o bonificacions quan es recull
el Carnet Jove, s’ha de presentar l'oportuna acreditació.
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3. TRAMITACIÓ:
La tramitació del Carnet Jove amb el Departament de Joventut, es podrà portar a
terme mitjançant les següents opcions:

Opció 1: Enviar per correu electrònic, la DOCUMENTACIÓ següent:

- Formulari de Sol·licitud del Carnet Jove, (de les dues caselles del final, només
cal marcar la primera: Accepte que les dades emplenades en aquesta instància
puguen
ser
utilitzades
per
a
l'enviament
d'informació
sobre
les
activitats i promocions relacionades amb el programa Carnet Jove).

- Fotocòpia del DNI / NIE / PASSAPORT.
- Justificant Original del pagament de la taxa, on conste en concepte: el nom i
cognoms de la persona titular del Carnet Jove (exemple: "Nom i cognoms CARNET
JOVE"; i en beneficiari: IVAJ).
Compte bancari: ES17 2038 6159 9664 0000 1236.
- Justificant de les exempcions o bonificacions (si és el cas), mitjançant
documentació que ho acredite.

Opció 2: Si no es disposa dels recursos necessaris, cal contactar amb l’ajuntament
del municipi perquè es facilite a la persona jove el formulari d'inscripció necessari i
s’indique la documentació a aportar per a obtenir el Carnet Jove.
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4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ.
La documentació s'haurà d'enviar de manera prèvia, a través de correu electrònic, al
personal tècnic de joventut de referència del municipi (si és el cas), que dispose
l’Ajuntament, perquè aquest fasa arribar la documentació a la Mancomunitat.
En el seu defecte, s’haurà d’enviar per correu electrònic al Departament de Joventut
de la Mancomunitat: joventut@manra.org .
En qualsevol cas, cada document s’enviarà en format PDF i per separat.
NOTA IMPORTANT: Tota la documentació haurà de ser facilitada en el termini
establert per la Mancomunitat: 8 dies, a comptar des del primer dia que té lloc la
difusió de l’emissió del Carnet Jove a la població i, per tant, sempre amb 2 dies
d’antelació, respecte a la data anunciada on tindrà lloc el primer dia d’emissió de
carnets a la primera població.

5. CITA PRÈVIA I INFORMACIÓ PER A LA RECOLLIDA DELS CARNETS JOVES.
Una vegada rebuda tota la documentació necessària, les persones joves acudiran el
dia d’emissió, a l’hora i lloc indicats, per a la recollida del seu Carnet Jove amb cita
prèvia, facilitada pel tècnic de joventut municipal, segons ordre d’inscripció/sol·licitud.
NOTA IMPORTANT: Per a poder lliurar el Carnet, la persona jove interessada haurà
de portar el dia de la cita l'original de tota la documentació enviada prèviament.

6. AVANTATGES I DESCOMPTES DEL CARNET JOVE:
En aquesta web es poden consultar tots els avantatges i descomptes del Carnet
Jove: http://www.ivaj.gva.es/es/descuentos
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7. PRESTACIÓ DEL SERVEI D’EMISSIÓ DE CARNET JOVE.
El Departament de Joventut de la Mancomunitat facilita el servei comarcal d’emissió
de Carnet Jove a tots els municipis de la comarca que actualment no compten amb
un punt d’emissió propi.
No obstant això, en el moment que el municipi, independentment de si disposa de
personal tècnic de joventut o no, inicie l’emissió i dispose de punt d’emissió propi,
caldrà comunicar-ho a la Mancomunitat de la Ribera Alta perquè aquesta deixe de
prestar el servei i puga oferir-lo a la resta de poblacions de la comarca en funció de
les necessitats.

Per a qualsevol dubte o informació, cal contactar amb el Departament de Joventut
de la Mancomunitat (Tel. 96 241 41 42 / Correu electrònic: joventut@manra.org ).
Atentament,

Mancomunitat de la Ribera Alta
Departament de Joventut
96 241 41 42 / joventut@manra.org

