COM TRAMITAR EL MEU CARNET JOVE
El procedimient d’obtenció i renovació de Carnet Jove es farà a través del correo electrònic:
A València: carnetjove_ivajvalencia@gva.es
A Alacant: carnetjove_ivajalacant@gva.es
A Castelló de la Plana:carnetjove_ivajcastello@gva.es
REQUISITS
- Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos.
- Abonar la taxa corresponent de 8,40 euros
(comprova en el apartat d’exempcions i bonificacions si reunixes qualsevol dels requisits
per a obtindre descompte o bonificació).
- Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de l’expedició.
TRAMETRE A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC la documentació sigüent:
- Formulari de sol·licitud del Carnet Jove signat.
- DNI/NIE/Passaport
- Resguard original bancari del pagament de la taxa, en el qual conste el nom i els cognoms
de la persona titular del Carnet Jove.
- Justificació de las exempcions o bonificacions mitjançant la documentació que ho
acredite.
COMPTE BANCARI
CONCEPTE: TAXA CARNET JOVE i nom del titular
Núm. de compte: ES17 2038 6159 9664 0000 1236
IMPORT GENERAL: 8,40 euros
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
- Família nombrosa de categoria especial: 0 euros
- Família nombrosa de categoria general: 4,20 euros
- Discapacitat reconeguda a partir del 66%: 0 euros
- Discapacitat reconeguda igual o superior al 33%: 4,20 euros

- Família monoparental categoria especial: 0 euros
- Família monoparental categoria general: 4,20 euros
- Discapacitad + família numerosa: 0 euros
- Discapacitad + família monoparental: 0 euros
- Violència de gènero: 0 euros
(Recorda que has de presentar l’oportuna acreditació perquè se t’apliquen les bonificacions
o exempcions corresponents quan reculles el Carnet Jove)
IMPORTANT:
Tota esta documentació se tindrà d’enviar ABANS de vindre al correu electrònic indicat més
amunt, segons localitat.
Una vegada recuda tota la documentació necessària t’indicarem que ja pots vindre a
recollir-lo, a Castelló i Alacant només s’atendrá amb cita prèvia . Per a poder entregar-te el
carnet hauràs de presentar tu identificació o una autorització del titular.

Consulta en la nuestra web tots els avantatges i descomptes.

