PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ
EN L'APLEC DE NADAL

Organitza:

PREINSCRIPCIÓ EN INTERNET
Del 21 al 30 de
http://app.vila-real.es
novembre
https://inscripcions.vila-real.es
Publicació de la llista de persones
1 de desembre admeses amb plaça i llista de persones
admeses pendents de plaça

Del 2 al 9 de
desembre

Formalització de la inscripció via
telemàtica o registre presencial en
Serveis Socials de Vila-real
Presentació de tota la documentació
per a la inscripció

Subvenciona:

Realitzat per:

APLEC
DE TEMPS
LLIURE
2022

Termini per a l'abonament dels serveis
Del 12 al 14 de sol·licitats
desembre
(El no pagament de la quota suposarà
la pèrdua de la plaça)
16 de
desembre

Publicació de la llista de places lliures i
crida per ordre de llista fins a completar
totes les places

Totes les publicacions referides al procediment
es podran consultar en:
http://app.vila-real.es
https://inscripcions.vila-real.es

ORGANITZA:
Ajuntament de Vila-real / Serveis Socials
Centre Social, c/ Josep Ramon Batalla, 38
Tel. 964 547 130

Podeu consultar els preus (activitats i menjador) i més
informació en la pàgina web http://app.vila-real.es

APLEC DE NADAL

APLEC DE NADAL
Xiquets i xiquetes de Vila-real!
Un any més us convidem a participar en l’Aplec de
Nadal en el qual realitzarem activitats divertides com
ara tallers creatius, jocs esportius, festes, gimcanes,
jocs de taula, dinàmiques i eixides!
L’Aplec de Nadal està adreçat a xiquets i xiquetes
des dels 3 anys (2019) fins als 14 anys (2008).
Preferentment, els empadronats al municipi de
Vila-real.
DIES

23, 27, 28, 29 i 30 de
desembre
2,3,4 i 5 de gener

HORARIS

Matinera: de 8 a 9 h
Activitats: de 9 a 13 h
Menjador: de 13 a 15 h

TARIFES REDUÏDES
S’hi aplicaran aquestes tarifes si es presenta la documentació degudament acreditada en el moment
de la preinscripció. En cas de no presentar la documentació requerida, s’abonarà la tarifa completa
sense reducció.

Reducció

TARIFA 50%
1. Família nombrosa
2. Persones amb discapacitat a partir
del 33%

Documentació que cal presentar Documentació
que
cal
per a les bonificacions de temps presentar
per
a
les
lliure
bonificacions de menjador
1. Fotocòpia compulsada del títol
de família nombrosa vigent a
data d’inici de l’activitat
2. Fotocòpia
compulsada
de
certificat acreditatiu del grau de
discapacitat expedit pel Centre
de Valoració i Orientació de
Discapacitat de la Conselleria
de Benestar Social

1. La mateixa
2. La mateixa

COL·LEGIS

Aplec de Nadal: Angelina Abad i Pasqual Nácher
S'ofereixen 100 places per a l'Aplec de Nadal repartides en
50 places per col·legi.
Es poden consultar els preus d'aquesta activitat i serveis en:
http://app.vila-real.es i https://inscripcions.vila-real.es
Per a realitzar la preinscripció a l'Aplec:
El formulari de preinscripció s’ha d’omplir telemàticament en
la pàgina web abans indicada.
Per a ajudar en aquest procés, l'Ajuntament posa a disposició
de les persones que ho necessiten 2 dies d'informació i ajuda
presencial per a realitzar el tràmit.
Els dies són el 22 de novembre de 16 a 19 h i el 23 de
novembre de 9.30 a 13 h a la sala de noves tecnologies de
l'edifici de la Fundació Caixa Rural.
Per a poder assistir a aquest servei d'ajuda cal demanar cita
prèvia a l'adreça aplecdetempslliure@vila-real.es o
telefonar al 679957291.

TARIFA GRATUÏTA
1. Per a famílies que no superen
8.106,28 € de renda per càpita
2. Dones víctimes de violència de
gènere en programes de GAVIM o de
la Regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Vila-real
3. Persones incloses en programes
socials segon recull l'Ordenança
municipal de preus públics d’ajuda, a
proposta dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Vila-real

1. Fotocòpia de la declaració de la
renda 2021 o certificat de no fer
la declaració de la renda,
certificat negatiu d’Hisenda de
tots els membres de la unitat
familiar
2. Informe
del
funcionariat
municipal
responsable
de
l’atenció a víctimes de violència
de gènere, que justifique la
realització de l’activitat
3. Informe del funcionariat de
Serveis Socials que justifique la
realització de l’activitat

1, 2, 3
Fotocòpia de la declaració de
la renda 2021
O certificat de no fer la
declaració de la renda,
certificat negatiu d'Hisenda
de tots els membres de la
unitat familiar majors de 18
anys
(Segons l'Ordre 4/2015, de 9 de
març, de la Conselleria de
Benestar Social)

ORGANITZA:
Ajuntament de Vila-real / Serveis Socials
Centre Social, c/ Josep Ramon Batalla, 38
Tel. 964 547 130

