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PROGRAMACIÓ JOVENTUT 2022
PREGUNTES FREQÜENTS:
👉🏽 Sí estic interessat/da en participar en una activitat, quan i com he
d’inscriure’m?
Has d’estar atent/a a l’anunci de l’activitat tant en aquest web com en xarxes socials
de la MRA.
Una vegada es publique l’anunci de l’activitat disposaràs de tota la informació
necessària per a inscriure’t (descripció, termini d’inscripcions, enllaç al formulari
d’inscripció, etc.).
Sempre podràs sol·licitar més informació de l’activitat contactant amb el
Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta: joventut@manra.org
/ 96 241 41 42.
👉🏽 Encara que envie la meua preinscripció a través del formulari, és obligatori
fer la inscripció?
Sí, sempre. Per a formalitzar la participació a l’activitat, caldrà emplenar la inscripció
i signar el model d’autorització facilitat pel Departament de Joventut d’aquesta
entitat.
Si t’has preinscrit amb anterioritat, l’equip del Departament de Joventut, o el personal
tècnic del teu Ajuntament, CIJ o PIJ, si és el cas, contactarà amb tu per a informar-te
com i quan has de formalitzar la teua inscripció. LES PREINSCRIPCIONS NO
TENEN CARÀCTER DEFINITIU.
👉🏽 És obligatori realitzar la preinscripció per cada activitat que estiga
interessat/ da en participar?
Si vols participar en alguna activitat anunciada és convenient que t’inscrigues a
través del formulari facilitat i realitzes la teua preinscripció. Per una banda, ens
ajudarà a tenir una estimació de la gent que participa i planificar millor l’organització.
Per altra banda, amb la preinscripció formalitzes una reserva de la plaça que et
donarà prioritat per a gestionar la inscripció.
Si estàs interessat/da en participar en una o més activitats, et recomanem que
t’inscrigues a través de l’enllaç corresponent dintre del termini d’inscripcions, segons
l’activitat en què estigues interessat/da. Per a formalitzar la participació a l’activitat,
l’equip del Departament de Joventut contactarà amb tu per a informar-te com i quan
has de formalitzar la teua inscripció.
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👉🏽 Puc participar en alguna activitat que no m’haja preinscrit abans?
Sí. Una vegada iniciat el període d'inscripció de l’activitat, has de fer-nos arribar la
fulla d’inscripció a l’activitat que estigues interessat/da
i aportar tota la documentació necessària per a formalitzar l'accés a l'activitat. La
inscripció a l'activitat és OBLIGATÒRIA i NECESSÀRIA. En activitats on l’aforament
siga limitat o s’haja d’establir el criteri de “places limitades”, tindran prioritat les
persones que prèviament ens hagen enviat la preinscripció.
👉🏽 És obligatori realitzar cap pagament quan realitze la preinscripció a
l’activitat?
Depenent de la qualitat i la naturalesa de l'activitat, podrà ser necessari el pagament
d'una part proporcional durant el període de preinscripció. L'obligació, així com la
necessitat o no del pagament vindrà determinat en el moment de l'anunci de
l’activitat pels canals de comunicació i difusió oficials de la Mancomunitat de la
Ribera Alta i es realitzarà en el lloc i forma que aquest departament així ho
determine.
👉🏽 He realitzat el pagament corresponent per a fer efectiva la meua
preinscripció/ inscripció a l’activitat i ara no puc assistir, què puc fer?
Les baixes causades en qualsevol dels serveis o activitats anunciades pel
Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en cap cas donaran
dret al reintegrament de les quotes satisfetes, per tractar-se d'activitats voluntàries
per als usuaris. Hauràs d’informar a l’equip del Departament de Joventut el més aviat
possible i intentarem resoldre la teua situació.
👉🏽 En cas que l’activitat requerisca l’abonament d’una quota, és obligatori
realitzar el pagament de la quota corresponent per a participar?
Sí. No es podrà participar en l'activitat sense acreditar l'abonament previ del preu
corresponent.
L'obligació del pagament vindrà determinat en el moment de l'anunci de l’activitat
pels canals de comunicació i difusió oficials de la Mancomunitat de la Ribera Alta i es
realitzarà en el lloc i forma que aquest departament així ho determine.
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👉🏽 Quina informació i documentació cal presentar amb la inscripció per a
accedir a l’activitat?
Amb l’anunci de cada activitat vindrà publicada tota la documentació i informació que
cal aportar per a participar en la mateixa. En el cas que les persones usuàries dels
serveis o activitats siguen menors d'edat, seran responsables els qui ostenten la
representació legal d'aquestes, per tant serà obligatori que en la fulla d’inscripció
vaja signada la corresponent autorització pel pare, mare, tutor o tutora legal.
En el cas de cursos o tallers de formació, les normes d’accés a les activitats vindran
establertes des de la empresa encarregada d’impartir la formació.
👉🏽 Hi ha mínim o màxim d’edat per a participar en les activitats organitzades
pel Departament de Joventut de la MRA?
Les edats mínimes o màximes exigides per a participar en cada activitat, així com la
resta de normes de gestió, seran establides pel Departament de Joventut de la MRA
en el moment de l’anunci de l’activitat.

