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COM TRAMITAR EL MEU CARNET JOVE: 
El procediment d’obtenció i renovació de Carnet Jove es farà PRESENCIALMENT i/o a traves del correu electrònic, 
segons l’oficina on vulgues arreplegar-lo. Serà precís la corresponent cita prèvia. 
https://www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp 
REQUISITS: 
• Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos.  
• Abonar la taxa corresponent de 8,56 euros (comprova en l’apartat d’exempcions i bonificacions si reuneixes 
qualsevol dels requisits per a obtindre descompte o bonificació).  
• Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de l’excepció. 
TRAMETRE A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC la documentació següent: 
• Formulari de sol·licitud del Carnet Jove (disponible al web de l’IVAJ apartat requisits per a la seua obtenció) 
signat.  
• DNI en vigor 
• Resguard original bancari del pagament de la taxa, en què consten el nom i cognoms de la persona titular del 
Carnet Jove.  
• Justificació de les exempcions o bonificacions mitjançant la documentació original que ho acredita. 
COMPTE BANCARI: 
CONCEPTE: TASA CARNET JOVE  

Núm. de compte: CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235 
IMPORT GENERAL: 8,56 euros  
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS: 
Joves pertanyents a col·lectius vulnerables 
Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial 
o familiar, que acrediten esta condició mitjançant certificat. 
Persones joves que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en 
algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d'edat. 
Menors d'edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa. 
Persones joves en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de 
l'ajuntament de residència. 
Exempció total del pagament de la taxa. 
Víctimes d'actes de violéncia sobre la dona 
Exempció total del pagament de la taxa 
Documentació justificativa: resolució judicial. 
Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per 
un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 
S'ha d'acreditar, davant de l'entitat emissora, el dret a aquesta exempció i, només a l'efecte de la comprovació (no 
s'ha de remetre cap còpia a l'IVAJ, ni quedar-se cap còpia l'Ajuntament). 

Membres de famílies nombroses 
50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria general. 
Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial. 
Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent. 
Joves amb discapacitat reconeguda 
50 % del pagament de la taxa per a joves amb una discapacitat igual o superior al 33 %. 
Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %. 
Documentació justificativa: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per 
òrgan competent. 
Membres de famílies monoparentals 
50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria general. 
Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria especial. 
Documentació justificativa: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de 
l'òrgan competent. 
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TITULAR DEL DOCUMENTO 
TITULAR DEL DOCUMENTO 

 

ACUMULACIÓ DE BONIFICACIONS: 
Seran acumulables: 
Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.. 
Els descomptes per família monoparental i discapacitat. 
No seran acumulables: 
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental. 
 
IMPORTANT:  
Tota aquesta documentació s’haurà d’enviar ABANS al nostre correu electrònic 
(departamentjoventut@alaquas.org) : Una vegada rebuda tota la documentació necessària, l’indicarem dia i hora 
perquè vingues a arreplegar-lo (només s’atendrà amb cita prèvia). Per a poder lliurar-te el carnet hauràs de portar 
l’original de tota la documentació que ens has tramés i entregar el formulari de sol·licitud original. 
 
BONIFICACIONS 

1
AJUNTAMENT ALAQUÀS. Conforme a normativa vigent de preus públics. 

25% dto. als locals d’assaig de El Passatge. 

25% en el lloguer de les següents instal·lacions esportives: camps de futbol, pista de tennis, pistes de pàdel del 
Poliesportiu del Terç, i el pavelló cobert i sales de barri 

25% en l'abonament (en matrícula, mensualitat i temporada) de la Sala fitness, piscina i Sala fitness+piscina.  

25% en classes dirigides d'activitat físico-esportiva. 

                                                           
1 Sempre consultant les referències, situacions i condicions de la normativa de preus públics vigents. Resta de bonificacions de l’IVAJ es poden 
consultar a  www.ivaj.gva.es/va/hacerme-el-carne  
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