
EDICTE 

En compliment del que disposa l’Ordenança general dels preus públics de Vila-real, es 
fa públic l’Acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2012, que a continuació 
es copia: 

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

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

A) TARIFA GENERAL 

Cursos de suport psicològic, terapèutic, de sabers tradicionals de les dones, de 
coresponsabilitat de la vida personal, familiar i social, de prevenció de la violència de 
gènere ……………………………………………………….          1,00 euro/ hora 

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 concórreguen 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 que 
posteriorment es detalla:  

 

1) Majors de 65 anys 50% TARIFA GENERAL 

2) Titulars del carnet jove en vigor 50% TARIFA GENERAL 

3) Membre de família nombrosa 50% TARIFA GENERAL 

4) Persones amb dret a percebre una pensió 
de viudetat, orfandat o no contributiva 

50% TARIFA GENERAL 

5) Quan la persona beneficiària de 
l’activitat es trobe en situació de 
desocupació amb una durada superior a 
dos anys 

50% TARIFA GENERAL 

6) Persones amb minusvalidesa en grau 
igual o superior al 33% 

50% TARIFA GENERAL 

7) Víctimes de violència gènere incloses en 
un programa d’ajuda o rehabilitació a 
proposta dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vila-real 

0% TARIFA GENERAL 

9) Persones incloses en un programa 
d’ajuda, rehabilitació o reinserció social, a 
proposta dels Serveis socials de 
l’Ajuntament de Vila-real 

0% 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: 

B.1) Fotocòpia compulsada del DNI, o document equivalent d’identificació en el 
supòsit de persones que no tinguen la nacionalitat espanyola en què s’acredite tenir 
complits 60 anys en la data inici de l’activitat. 

B.2) Fotocòpia compulsada del carnet jove vigent en la data inici de l’activitat.  

B.3) Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent en la data d'inici de 
l’activitat. 

B.4) Fotocòpia compulsada del document de reconeixement del dret a la pensió expedit 
per l’òrgan competent del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.  

B.5) Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu de la situació de desocupació amb 
una durada superior a dos anys vigent en la data de formalització de la inscripció 
expedit pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF). 

B.6) Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu del grau de minusvalidesa expedit 
pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la Conselleria de Benestar 
Social o de certificat de reconeixement d’incapacitat permanent total o absoluta expedit 
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

B.7) 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. 

B.8) 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, rehabilitació o reinserció i es propose, atenent a la situació econòmica de la 
persona beneficiària del programa, que siga inscrita en l'activitat amb aplicació de la 
tarifa reduïda establida a l'efecte. 

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 f), de 
l’Ordenança general de preus públics de Vila-real, a excepció de la remissió normativa 
al que disposa l’Ordenança general de preus públics de Vila-real, continguda en el 
dispositiu tercer d'aquest acord, pel que fa a preus públics regulats en l’Ordenança 



reguladora del preu públic per la realització d’activitats organitzades per la Regidoria 
d’Igualtat, aprovada pel Ple de la corporació en sessió de data 17 de desembre de 2007, 
la qual entrarà en vigor en el moment de la derogació efectiva d'aquella. 

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.” 

 

Vila-real, 24 de juliol de 2012 

L’Alcalde, 

 

 

 

 


