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UN DIA A LA MAR 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

- 50% famílies nombroses o monoparentals 

- 100% adolescent o jove amb una diversitat funcional igual o superior al 33% 

- 100% mare, pare, tutor o tutora que estiguen aturades amb temps superior a 1 any o sense rebre cap tipus 

d’ajuda (documentació  LABORA) 

- 100% amb informe del departament de polítiques inclusives. 

- Descompte del 10% de l’activitat en el carnet jove de la Generalitat (IVAJ) 

 

PROCEDIMENTS PER A LA DEVOLUCIÓ  

Pagaments: Es pot realitzar per ingrés bancari, transferència o amb targeta bancària.  

Devolucions: En cas de suspensió del curs per part de l’Ajuntament de Nules, es procedirà a la devolució total 

de l’import de la matrícula en un termini màxim de 90 dies, prèvia sol·licitud de l’interessat/ada. Una vegada 

començat el curs, en cas de suspensió per força major, es procedirà a la devolució de l’import proporcional del 

curs no impartit per transferència bancària al compte de l’alumne. Les devolucions referents a baixes per part 

de l’alumnat es regiran d’acord amb la presentació d’una instància presentada al Registre Municipal:  

- Més de 15 dies naturals abans del començament del curs: 100% de l’import del curs. 

- De 14 a 8 dies naturals abans del començament de l’activitat: 50% de l’import de l’activitat. 

- Menys de 8 dies naturals abans del començament de l’activitat: cap dret a la devolució. 

La realització de les activitats, cursos i tallers està supeditada a la mínima participació que en cada cas 

s’indica, que es valorarà amb 10 dies d’antelació a l’inici de cada activitat, curs o taller. Així mateix, la 

matrícula es tancarà una vegada superat el màxim d’alumnes aconsellat en cada cas. 

L’ajuntament de Nules es reserva el dret de modificar els horaris i llocs de realització de les activitats si 

concorren circumstàncies que així ho aconsellen. 


