ENLLAÇOS PER A LA CUMPLIMENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Estos enllaços que s'indica a continuació estaran operatius a partir de l'endemà al dia de publicació de la convocatòria
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Clique sobre el text per a l'ompliment de la sol·licitud en l'idioma i modalitat que preferisca.



Si vosté disposa de certificat electrònic compatible amb esta aplicació, podrà realitzar el pagament de la taxa i
la presentació en registre per mitjà d'este procediment telemàtic.
En el cas que vosté no dispose de certificat electrònic o bé no puga utilitzar-ho amb esta aplicació, haurà
d'utilitzar l'enllaç corresponent "sense certificat electrònic". Al finalitzar la introducció de totes les dades, haurà
d'imprimir la sol·licitud i procedir al pagament de la taxa corresponent en les entitats indicades en la sol·licitud i
finalment presentar-la en les unitats de registre que s'especifica en la convocatòria.

Important:
El pagament de la taxa no suposa la presentació en registre, per la qual cosa haurà de dirigir-se a les unitats especificades en la
convocatòria.
La documentació que acredite els requisits als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació: ser membre de família
nombrosa general o especial; o de família monoparental general o especial; o víctima de violència sobre la dona, serà aportada
físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.2 d'esta resolució, per mitjà de
l'entrega de la fotocòpia compulsada de la mateixa, en el seu anvers i revers."

ENLACES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN TELEMÀTICA DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Estos enlaces que se indica seguidamente estarán operativos a partir del día siguiente al día de publicación de la
convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Pinche sobre el texto para la cumplimentación de la solicitud en el idioma y modalidad que prefiera.



Si Vd. dispone de certificado electrónico compatible con esta aplicación, podrá realizar el pago de la tasa y la
presentación en registro mediante este procedimiento telemático.
En el caso de que Vd. no disponga de certificado electrónico o bien no pueda utilizarlo con esta aplicación,
deberá utilizar el enlace correspondiente “sin certificado electrónico”. Al finalizar la introducción de todos los
datos, deberá imprimir la solicitud y proceder al pago de la tasa correspondiente en las entidades indicadas en
la solicitud y finalmente presentarla en las unidades de registro que se especifica en la convocatoria.

Importante:
El pago de la tasa no supone la presentación en registro, por lo que deberá dirigirse a las unidades especificadas en la
convocatoria.
La documentación que acredite los requisitos a efectos de exención o minoración de la tasa de participación, ser miembro de
familia numerosa general o especial; o de familia monoparental general o especial; o víctima de violencia sobre la mujer,
será aportada físicamente durante el plazo de presentación de solicitudes en los registros especificados en la base 3.2 de esta
resolución, mediante la entrega de la fotocopia compulsada de la misma, en su anverso y reverso.

Valencià, amb certificat electrònic
Valencià, sense certificat electrònic
Castellano, con certificado electrónico
Castellano, sin certificado electrónico

