
CARNET JOVE

Requisits Edat entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos
Preu 7,70 € (preu general)

On tramitar i més 
informació

Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 57 Alaquàs 
Tel. 96 150 23 43             
departamentjoventut@alaquas.org
Horari:  matins  de  dimarts  a  divendres  d'11  a  14h,  i
vesprades de dilluns a divendres de 17:30 a 20 h. 

Número de 
compte a 
Caixabank

ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Duració 2 anys des de la data d'expedició
Què fa falta per a 
fer-lo

-Justificant original bancari de l'abonament de la taxa
-DNI, Passaport o NIE
-Justificació de les exempcions o bonificacions
-Omplir el formulari de soŀlicitud 

Més informació: http://www.ivaj.gva.es/va/hacerme-el-carne 

A partir de l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet

d'Alberguista.



EXEMPCIONS I BONIFICACIONS: 

-Els  membres  de  famílies  nombroses (acreditat  mitjançant  el  carnet
corresponent  o  resolució  de  l'òrgan  competent)  gaudiran  dels  següents
beneficis en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

 Exempció  total  del  pagament  de  la
taxa per a les famílies nombroses que
tinguen  reconeguda  categoria
especial.

 Bonificació  del  50%  (3,85€)  en  el
pagament de la taxa per a les famílies
nombroses  que  tinguen  reconeguda
categoria general.

-Els  joves  amb  discapacitat reconeguda  (acreditada  mitjançant  targeta
acreditativa  de  grau  de  discapacitat  o  resolució  per  òrgan  competent)
gaudiran dels següents beneficis en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

 Exempció  total  del  pagament  de  la  taxa  per  als  joves  amb  una
discapacitat igual o superior al 66%

 Bonificació del 50% (3,85 €) del pagament de la taxa per als joves amb
una discapacitat igual o superior al 33%

-Els  membres  de  famílies  monoparentals (acreditat  mitjançant  el  carnet
corresponent  o   resolució  de  l'òrgan  competent)  gaudiran  dels  següents
beneficis en el pagament de la taxa del Carnet Jove:

 Exempció total del pagament de la taxa per als membres de famílies
monoparentals  que  tinguen reconeguda  categoria  especial  (si  algun
fill/a té NN.EE.EE.).

 Bonificació del 50% (3,85 €)  del pagament de la taxa per als membres
de famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general.

-Les víctimes d'actes de violència sobre la dona i les persones beneficiàries
de la Renda de garantia d'inclusió social gaudiran d'una bonificació total del
pagament de la taxa.

Acumulació de les exempcions i bonificacions

Seran acumulables:
- Les exempcions per família nombrosa i discapacitat.
- Les exempcions de discapacitat i família monoparental.

No seran acumulables:
Les exempcions per família nombrosa i família monoparental.


