
EDICTE 

D’acord amb el que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es fa 
públic l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2018 que es 
copia a continuació: 

 ““Vist l’expedient tramitat a l’efecte amb informe favorable d’Intervenció, i d’acord amb 
el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, la Junta de Govern 
Local, per majoria, acorda: 

PRIMER. Aprovar l’establiment i la fixació de les tarifes del preu públic per la inscripció 
en cursos organitzats per la Regidoria de Joventut: 

A) TARIFA GENERAL 

Cursos y tallers de caràcter lúdic i formatiu organitzats per la Regidoria de Joventut: 

- Cursos fins a 25 hores 40,00 € 

- Cursos de 26 a 59 hores 80,00 € 

- Cursos de 60 a 90 hores 120,00 € 

- Cursos de 91 a 120 hores 150,00 € 

- Cursos de 121 a 150 hores 200,00 € 

- Cursos de 151 a 200 hores 250,00 € 

- Cursos de 201 a 250 hores 300,00 € 

- Cursos de 251 a 500 hores 400,00 € 

 

B) TARIFES REDUÏDES 

En compliment de l’article 5.3. de l’Ordenança general reguladora dels preus públics 
de Vila-real, a les persones en què concorreguem les circumstàncies o situacions 
jurídiques següents els seran aplicables les tarifes reduïdes que a continuació 
s’indiquen, després de l'acreditació prèvia del seu dret mitjançant l’aportació de la 
documentació oficial que justifique el descompte: 

1. Titulars del Carnet Jove en vigor ..... 50% de la tarifa general 

2. Víctimes de violència de gènere incloses en un 
programa d’ajuda o rehabilitació a proposta del 
Grup d’Atenció a les Víctimes de Maltractament 
(GAVIM) o dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Vila-real ..... 50% de la tarifa general 

3. Minusvalidesa en grau igual o superior al 33% ..... 50% de la tarifa general 



4. Membre de família nombrosa ..... 50% de la tarifa general 

 

A la sol·licitud d’inscripció s'ha d’adjuntar la documentació següent, en funció de la 
circumstància o situació que dóna dret a l’aplicació d’una tarifa reduïda: 

1. Fotocòpia compulsada del Carnet Jove vigent en la data inici de l’activitat 

2. Informe del funcionari/ària responsable de Serveis Socials en què es justifique que 
la realització de l’activitat constitueix una mesura terapèutica necessària en el 
programa d’ajuda o rehabilitació i es propose, atenent a la situació econòmica de 
la víctima del maltractament, que siga inscrita en l'activitat amb aplicació de la 
tarifa reduïda establida a l'efecte 

3. Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de minusvalidesa expedit 
pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar 
Social 

4. Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent en la data d'inici de 
l’activitat 

 

En el cas que concórreguen en la mateixa persona més d’una de les circumstàncies o 
situacions anteriorment descrites, les reduccions no són acumulables. 

SEGON. La recaptació de les tarifes previstes en aquest acord s’ha d'efectuar en 
règim d’autoliquidació, amb depòsit previ de l'import, el pagament del qual ha 
d’acreditar-se en el moment de la formalització de la matricula o la inscripció del curs 
corresponent. 

TERCER. En allò no previst en aquest acord cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança 
general reguladora dels preus públics de l’Ajuntament de Vila-real. 

QUART. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, el qual entrarà en 
vigor l’endemà de la publicació, de conformitat amb l’article 7, apartat g), de 
l’Ordenança general de preus públics de Vila-real. 

CINQUÉ. Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició, previst en l’article 
14 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el termini d’un mes comptador a partir 
de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.” 

L’alcalde 

Vila-real, 17 de setembre de 2018 

 

 


