
L’Aplec de Temps Lliure dona l’opció de menjador.
Podeu consultar els preus (activitats i menjador) i més informa-

ció en la pàgina web http://app.vila-real.es 
Organitza:

Ajuntament de Vila-real
Serveis Socials

Centre Social, c/ Josep Ramon Batalla, 38         
 Tel. 964 547 130
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PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ A L’APLEC D’ESTIU

Del 9 al 30 
de maig

Preinscripció en internet i presentació d’ins-
tàncies i documentació acreditativa per a les 
bonificacions
http://app.vila-real.es

31 de maig Publicació de la llista amb els números de 
preinscripció

1 de juny Primera fase: sorteig i publicació de la 
llista de persones admeses amb l’adjudicació 
de plaça

10 de juny Fi del termini per a l’abonament dels serveis 
sol·licitats (aquest pagament suposarà la 
confirmació de la plaça)
http://app.vila-real.es

13 de juny Segona fase: publicació de la llista de 
persones admeses. Publicació de la llista 
de places lliures després de la primera fase 
d’inscripcions.

18 de juny
Fi del termini per a l’abonament dels serveis sol·lici-
tats (aquest pagament suposarà la confirmació de 
la plaça)

20 de juny Publicació de la llista definitiva de persones 
admeses

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

PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS NATURA

Del 9 al 30 
de maig

Preinscripció mitjançant la presentació d’ins-
tàncies i documentació acreditativa per a les 
bonificacions

1 de  juny Publicació de la llista amb els números de 
preinscripció i número del sorteig

6 de juny Pagament de la quota i serveis a l’edifici de 
Serveis Socials en horari d’11 a 13 h
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L’APLEC D’ESTIU I CAMPUS NATURA D’ESTIU

De dilluns a divendres 8 a 15 h
Entrada a les 9 h i eixida a les 13 h
Matinera: de 8 a 9 h
Menjador: a partir de les 13.30 fins a les 15 h

COL.LEGIS

HORARIS

PRIMER TORN: del 27 de juny al 8 de juliol
SEGON TORN: de l’11 al 22 de juliol
TERCER TORN: del 25 de juliol al 5 d’agost
QUART TORN: de 8 al 19 d’agost
CINQUÉ TORN: del 22 al 31 d’agost

1. APLEC D’ESTIU: CEIP ANGELINA ABAD / CEIP PÍO XII
2. CAMPUS NATURA D’ESTIU: PER DETERMINAR

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 Documentació que cal presen-
tar per a les bonificacions de 
l’Aplec d’Estiu

Documentació que cal pre-
sentar per a les bonifica-
cions de menjador

TARIFA 50 %

Família nombrosa

Persones amb discapacitat 
a partir del 33 %

a) Fotocòpia compulsada del títol 
de família nombrosa vigent en la 
data d’inici de l’activitat

b) Fotocòpia compulsada del certi-
ficat acreditatiu del grau de dis-
capacitat expedit pel Centre de 
Valoració i Orientació de Disca-
pacitat de la Conselleria de Be-
nestar Social

a) La mateixa

b) La mateixa

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’Orde-
nança municipal de 
preus públics d’ajuda, 
a proposta dels Ser-
veis Socials de l’Ajun-
tament de Vila-real

a) Fotocòpia de la declaració de la 
renda 2021 o certificat de no fer 
la declaració de la renda, certifi-
cat negatiu d’Hisenda de tots els 
membres de la unitat familiar.

b) Informe del funcionariat munici-
pal responsable de l’atenció a 
víctimes de violència de gènere, 
que justifiqui la realització de 
l’activitat 

c) Informe del funcionariat de Ser-
veis Socials que justifiqui la realit-
zació de l’activitat

a) b)  c) 
• Fotocòpia de la declaració de la 

renda 2021
• O certificat de no fer la declara-

ció 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) 

Xiquets i xiquetes de Vila-real!
Un estiu més us convidem a participar en la 32a edició de 
l’Aplec d’Estiu i Campus Natura d’Estiu on realitzarem acti-
vitats divertides com ara tallers creatius, jocs esportius, festes, gim-
canes, jocs de taula, dinàmiques i eixides!
L’Aplec d’Estiu està adreçat a xiquets i xiquetes de 3 anys (2019) 
fins als 14 anys (2008). Preferentment els empadronats al municipi 
de Vila-real. 
El Campus Natura d’Estiu està adreçat a xiquets i xiquetes 
amb diversitat funcional i escolaritzats a Vila-real.

Les activitats es faran en: 
2 col·legis a la vegada, durant el primer, segon i tercer torn:

CEIP ANGELINA ABAD / CEIP PÍO XII
1 col·legi, durant el quart i cinqué torn:
CEIP ANGELINA ABAD
Campus Natura d’Estiu: ubicació per determinar

S’ofereixen 800 places per a l’Aplec d’Estiu, repartides així:
1r i 2n torn:
Aplec d’Estiu: 110 places per col·legi i torn
Campus Natura d’Estiu: 20 places
3r torn:
Aplec d’Estiu: 90 places per col·legi i torn
Campus Natura d’Estiu: 20 places
4t i 5é torn:
Aplec d’Estiu: 90 places per col·legi i torn
Campus Natura d’Estiu: 15 places per col·legi i torn 

TORNS

El preu d’aquesta activitat és de 20 euros.
Enguany l’Aplec d’Estiu dona l’opció de matinera i menjador. 
El preu del menjador i de la matinera no està inclòs en la quota 
de l’activitat. 
S’hi aplicaran també les reduccions de tarifa corresponents.


