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Abans d’iniciar el tràmit

Abans d’iniciar  el  tràmit  haurà de tindre en compte que els sistemes operatius
suportats són: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows
Server 2008 SP2, Windows 8, Linux(Ubuntu), Mac OS Mavericks 10.9.5, Yosemite
10.10.

Com a navegadors d’internet pot utilitzar: Mozilla Firefox 5 o superior (En Windows
únicament se suporta en 32 bits), IE 8 o superior,  Safari 6.2 o superior (suport
prestat únicament per a la versió VOS X).

També necessitarà disposar de la màquina virtual Java 1.6.0_38 o superior.

En el cas de trobar algun problema en la tramitació revise la llista de preguntes
freqüents, per a veure si pot solucionar el seu problema, què trobarà en la pàgina
següent:

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

En  el  cas  que  continue  necessitant  ajuda  envie  un  correu  electrònic  a
generalitat_en_red@gva.es. 

Les imatges utilitzades com a exemple en este document poden variar d'aparença
en funció del navegador d'internet utilitzat.
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Formulari de sol·licitud: Assistent de tramitació t elemàtica.

Quan  polse  sobre  l’enllaç  “Formulari  de  sol·licitud”  s’obrirà  una  finestra  amb
informació relativa a este procediment. Per a iniciar el tràmit de sol·licitud haurà de
polsar sobre l’enllaç “Tramitar telemàticament”, què es pot veure en la següent
imatge.

A  continuació  s’obrirà,  en  una  finestra  nova,  l’assistent  de  tramitació  de  la
sol·licitud.
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Iniciar el tràmit: Guardar la clau

Esta pantalla  informa de la possibilitat  de guardar un fitxer  amb la  clau que li
permetrà continuar amb la tramitació en un altre moment, com s'observa en la
imatge següent. Si no es guarda el fitxer amb la clau no es podrà recuperar el
tràmit una vegada abandonat

Formulari de sol·licitud.

Una vegada guardada la clau a què es referix l'apartat anterior, es pot polsar el
botó “Començar”, que ens portarà a la pantalla des de la que accedir al formulari
de  sol·licitud,  a  través  de  l'enllaç  “Completa  el  formulari”  com  s'observa  a
continuació.
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Polsant sobre l'enllaç “Completa el formulari” s'obrirà el formulari de sol·licitud tal
com s'aprecia en la imatge següent.
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Els camps amb les dades que s'han d'introduir en la sol·licitud apareixen agrupats
per apartats. La major part de camps són obligatoris pel que, en el cas que no
siguen  omplits,  en  tramitar  la  sol·licitud  l'aplicació  li  indicarà  quins  camps
obligatoris no han sigut correctament completats, com mostra la imatge següent.

El  sistema no deixarà  continuar  la  tramitació  fins  que no s'hagen esmenat  els
errors.

Molts camps han d'omplir-se amb els valors establits prèviament en una llista. Per
a seleccionar el valor desitjat s'haurà d'obrir la llista polsant sobre la icona
que apareix a la dreta del camp.

Una  vegada  activat  la  dita  icona  s'obri  una  finestra  amb  la  llista  de  valors
corresponent, com s'aprecia en la imatge següent (per a facilitar la selecció del
valor desitjat, en la capçalera de la llista apareix un índex alfabètic)
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Una vegada omplits tots els camps s'haurà de polsar el botó ‘Enviar' que apareix al
peu del formulari de sol·licitud, com es mostra a continuació:

Si tots els camps s'han omplit  correctament es tanca la pantalla del formulari  i
apareix una pantalla com la indicada a continuació.
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Este missatge li  recorda que és imprescindible, per a finalitzar correctament el
tràmit,  imprimir i firmar el justificant amb la sol·licitud que obtindrà en el pas 4,
després de Registrar la sol·licitud en el pas 3.

Una vegada acceptat apareix la pàgina següent:

En esta pàgina se li dóna l'opció de tornar al formulari, per a la seua consulta o
modificació, o de continuar amb el tràmit.
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Modificar el formulari de sol·licitud.

És possible modificar les dades consignades en el formulari de sol·licitud encara
que hàgem abandonat el tràmit, sempre que hàgem guardat el fitxer amb la clau,
tal com s'indica al principi d'este document.

La modificació només podrà realitzar-se sempre que no haja sigut registrada la
sol·licitud, i en este cas, si desitgem realitzar alguna modificació, haurem d'iniciar
de nou el tràmit. En cas d'iniciar un nou tràmit la sol·licitud registrada anteriorment
no serà tinguda en compte.

Per a recuperar un tràmit ja iniciat haurem d'obrir  l'arxiu amb la clau guardada
prèviament.  En  obrir  la  clau  apareixerà  una  pantalla  com  la  que  veiem  a
continuació:

Polsant sobre l'enllaç “Accedeix a la sol·licitud” apareixerà la següent pantalla:
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Si desitgem modificar el formulari haurem d'accedir al pas 2 'Omplir' i polsar sobre
l'enllaç 'Modifica el formulari'.

Pel contrari, si desitgem modificar un formulari quan ja hem registrat la sol·licitud
ens apareixerà la pantalla descrita anteriorment on es pot polsar l'enllaç “Accedeix
a la sol·licitud” però, en este cas, ens advertirà que el tràmit a finalitzat, com la que
es mostra a continuació:

Per  tant  ja  no  hi  haurà  possibilitat  de  modificar  el  formulari.  Si  una  vegada
registrada la sol·licitud creu que hi ha algun error o omissió important en les dades
consignades  en  el  formulari  haurà  d'iniciar  un  nou  tràmit,  seguint  de  nou  els
passos detallats fins ara. 
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Registrar i imprimir la sol·licitud

Una vegada s'ha enviat correctament el formulari apareixerà la pantalla següent:

Arribats a este punt s'ha de tindre en compte que polsant sobre el botó “Registra”
el tràmit quedarà registrat i ja no hi haurà possibilitat de modificació. És a dir, les
dades incloses en el  formulari  ja  no podran ser modificats, per la qual  cosa si
detecta  algun  error  en  el  formulari  haurà  d'iniciar  un  nou  tràmit  per  a  poder
consignar les dades correctes.

Si el formulari és correcte haurà de polsar el botó “Registra” per a continuar amb el
tràmit i, a continuació, apareixerà una pantalla on haurà de polsar “Acceptar” per a
confirmar que desitja registrar la sol·licitud.
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Una vegada  registrada  la  sol·licitud  s'accedeix  a  la  següent  pantalla  on  podrà
obtindre el justificant de la sol·licitud.

Polsant sobre el botó “Guarda el justificant” es descarregarà el justificant amb la
sol·licitud.
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El justificant de la sol·licitud haurà d'imprimir-se i firmar-se per tots els membres de
la sol·licitud, majors d'edat. Així mateix haurà de presentar-se, preferentment, en la
secretaria del centre universitari on s'estiguen realitzant els estudis per als que se
sol·licita la beca. També es pot presentar la sol·licitud a través dels altres mitjans
indicats en l'apartat “Lloc de presentació de les sol·licituds” d’este document.

S'ha  de  tindre  en  compte  que  el  justificant,  per  si  mateix,  NO serveix  com a
document acreditatiu d'haver presentat la sol·licitud. La correcta tramitació de la
sol·licitud només es podrà acreditar mitjançant la seua còpia segellada pel centre
receptor, d'acord amb el que s'indica en el paràgraf anterior.

El justificant de sol·licitud consta de 2 parts:

1. Un justificant d'entrega:

2. Una còpia en dos exemplars de la sol·licitud, que haurà de ser entregada en el
centre universitari, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors:
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El sol·licitant haurà d'entregar les dos còpies, una de les quals serà segellada i
tornada al sol·licitant pel centre receptor. El sol·licitant haurà de conservar la còpia
segellada de la sol·licitud amb l'objecte de poder acreditar la correcta tramitació de
la sol·licitud, com ja s'ha indicat en els paràgrafs anteriors.

Una vegada imprés i guardat el justificant de sol·licitud es pot abandonar el tràmit
polsant sobre el botó “Tanca” que apareix en el cantó superior dreta.
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Informació dels camps de la sol·licitud

Apartat A. DADES PERSONALS:
•  Informació necessària per a la identificació del sol·licitant. És convenient omplir
també els camps no obligatoris per a facilitar la comunicació amb el sol·licitant.

Apartat B. ESTUDIS PER ALS QUE SE SOL·LICITA BECA:
• S'haurà d'indicar en primer lloc si la beca se sol·licita per a estudis de Màster
Universitari. Si la resposta és afirmativa només s'haurà d'afegir la Universitat i títol
de Màster per al que se sol·licita beca. En cas que la contrari s'haurà d'indicar
Universitat, Centre i Titulació.
En el cas que se sol·licite la beca per a realitzar estudis de Grau s'haurà d'indicar
Universitat, Centre i Titulació.
• S'haurà d'indicar així mateix si se sol·licita beca també de la convocatòria del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudis universitaris.
• S'ha de tindre en compte que en esta convocatòria només es pot sol·licitar beca
per a estudis universitaris  impartits  per les universitats  del  Sistema Universitari
Valencià, que són les indicades a continuació:

- Universitat de València-Estudi General.
- Universitat Politècnica de València.
- Universitat d'Alacant.
- Universitat Jaume I de Castelló.
- Universitat Miguel Hernández d'Elx.

• A més podrà sol·licitar-se beca per als següents estudis universitaris impartits per
les universitats privades del Sistema Universitari Valencià indicades a continuació:

- Universitat Cardenal Herrera-CEU.
- Grau en Veterinària
- Llicenciatura en Veterinària

-

- Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.
- Grau en Veterinària

Apartat C. ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS:
• S'indicarà si el sol·licitant posseïx o no altres títols universitaris. En cas afirmatiu
s'haurà d'indicar el títol universitari de major nivell acadèmic que es posseïx.

Apartat D. DADES FAMILIARS REFERIDES Al 2014:
• En  este  apartat  es  detallaran  les  dades  personals  de  tots  els  membres
computables de la família que residiren en el domicili familiar del sol·licitant durant
l'any 2014.
• NO s'han d'incloure en este apartat les dades del sol·licitant,  perquè ja s'han
introduït en l'apartat A.
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• NO s’han d’incloure en este apartat les dades de germans/es del sol·licitant que
tingueren 25 anys complits a 31 de desembre de 2014, llevat que estiguen afectats
de discapacitat.
.• Per  a  cada un d'estes  membres  es consignarà  obligatòriament  la  informació
següent:
- Classe de parentiu amb el sol·licitant (p.ex. «germà/a»; «iaio/a», etc.)
-Tipus de document: s'haurà d'indicar el tipus de document d'identitat (NIF/NIE o
passaport).
- Serà obligatori indicar el NIF dels membres majors de 14 anys. Les persones de
nacionalitat estrangera residents en Espanya hauran de consignar el NIE no sent
vàlid cap altre document, com el passaport, etc.
- Cognoms i nom.
- Data de naixement
- Estat civil (fadrí/a, casat/da, viudo/a, divorciat/da, etc.)
- Situació de discapacitat

Apartat E. SITUACIONS QUE DECLARA EL SOL·LICITANT
• Este  apartat  haurà  de  ser  omplit  quan  s'al·legue  qualsevol  de  les  situacions
ressenyades, que donen dret a les deduccions de la renda a l'efecte d'esta beca,
marcant les que corresponguen i indicant, si és el cas, el nombre de membres
afectat.
• No s’exigix que s’adjunte a la sol·licitud documentació justificativa de trobar-se en
alguna de les situacions al·legades però, en qualsevol moment del procediment,
es  podrà  requerir  l’aportació  dels  documents  originals  justificatius  de  les
circumstàncies  al·legades.  Aquelles  situacions  l’acreditació  de  les  quals  siga
requerida i  de la que no s’aporte justificació documental,  no seran tingudes en
compte per a l'avaluació de la sol·licitud.

Apartat F. DECLARACIÓ
• En este apartat el sol·licitant i el pare, mare o tutor, en el supòsit de ser menor
d'edat no emancipat, declaren amb la firma de la sol·licitud allò que s'hi ha indicat.

Apartat G. AUTORITZACIÓ
• En  este  apartat  els  membres  de  la  sol·licitud  majors  d'edat,  autoritzen  a  la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a obtindre, a través de les
administracions corresponents, les dades que s'indiquen.
• En el  cas de no donar la  seua autorització,  marcant  la  casella  corresponent,
s'haurà d'aportar la documentació que s'indica en este apartat; en cas contrari la
sol·licitud no serà avaluada.
• La dita documentació no haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud sinó que haurà de
remetre's, junt amb un escrit amb les dades del sol·licitant, a la Direcció General
d'Universitat,  Investigació  i  Ciència,  avinguda  de  Campanar,  32.  46015  –
VALÈNCIA.

Lloc de presentació de les sol·licituds
– Preferentment, en el centre universitari on curse els seus estudis.
– Registres de l'Administració de la Generalitat.
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– Registres de l'Administració General de l'Estat
– Registres  d'ajuntaments  que  hagen  establit  el  corresponent  conveni.  Poden
consultar-se els registres concertats en la pàgina següent:

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros
– En  les  oficines  de  correus,  sempre  que  es  remeta  la  sol·licitud  per  correu
certificat i en sobre obert per al seu segellat per l'oficina de correus.

Termini de presentació de les sol·licituds
El  termini  de  presentació  de  sol·licituds  serà  de  20  díes,  comptadors  des  de
l’endemà de la publicació de la convocatòria en el  Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

Com conéixer l'estat de tramitació de la sol·licitu d de beca.
1. Podrà consultar l'estat de tramitació de la seua sol·licitud de beca a través de la
pàgina web de la seua universitat  o de la de la Direcció General  d’Universitat,
Investigació i Ciència: 

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-de-estudios-universitarios

2. La resolució, amb la relació de sol·licituds concedides i denegades es publicarà,
al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, la resolució es publicarà en
la  pàgina  web  esmentada  en  el  punt  anterior  i  en  els  taulers  d'anuncis  dels
rectorats de les universitats.

!!MOLT IMPORTANT¡¡
• No oblide que el justificant de la sol·licitud haurà d'imprimir-se i firmar-se per tots
els membres de la sol·licitud, majors d'edat. Sense les dites firmes la sol·licitud no
serà vàlida. Així mateix la sol·licitud haurà de presentar-se, preferentment, en la
secretaria del centre universitari on s'estiguen realitzant els estudis per als que se
sol·licita la beca.
• No oblide guardar i imprimir el justificant de la sol·licitud abans d’abandonar el
tràmit. En cas contrari no podrà imprimir la sol·licitud en un altre moment per a
presentar-la en el centre universitari i haurà d'iniciar de nou el tràmit.
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