
 

Presentació de la sol·licitud beca
EXEMPCIÓ DE TAXES

Amb aquesta guia us ajudarem a emplenar pas a pas la sol·licitud.

ABANS DE COMENÇAR 

- Tot el procés es realitzarà per Internet. No caldrà presentar cap paper.
 
- El formulari de sol·licitud es troba a la vostra disposició les 24 hores del dia.

-  Després  de  presentar  la  sol·licitud,  heu  d'imprimir  i  conservar  el  resguard  de
presentació.  Aquest  document  serà  necessari  per  a  acreditar  la  presentació  de  la
sol·licitud de beca en el termini i forma establits.

- Comproveu que l'adreça electrònica i el número de telèfon mòbil que apareixen en el
formulari són correctes.

- Una vegada comenceu amb una sol·licitud podreu tornar a aquesta a fer modificacions
fins que la presenteu. Una vegada presentada, si voleu modificar alguna dada, haureu de
tornar a presentar una nova (només es tindrà en compte l'última presentada).

-  Si  teniu  dificultats  tècniques,  podeu sol·licitar  ajuda en l’adreça electrònica  següent:
generalitat_en_red@gva.es.

- Necessitareu el DNI o NIE dels vostres familiars per a poder emplenar la sol·licitud.
En el cas de menors de 14 anys, si no disposen de DNI o NIE, és suficient amb la data de
naixement del menor.

-  Si  al·legueu  alguna  de  les  situacions següents,  haureu  de  tindre  preparats  els
documents, en  format pdf, per a annexar-los al formulari de sol·licitud:

➢ Germans o germanes menors de 25 anys fora del domicili familiar   per estudis
universitaris (sempre que hi haja més d'un, inclosa la persona sol·licitant de la
beca), haureu d'aportar:  document que acredite que cursen estudis universitaris
(còpia de la matrícula universitària del germà o la germana) i que resideixen
fora del domicili familiar (contracte de lloguer) (màxim 3 Mb).

➢ Orfandat  absoluta   de  la  persona sol·licitant  si  aquesta  és  menor  de  25 anys:
aportareu document que acredite la situació d'orfandat (màxim 1 Mb).

➢ Algun  membre  de  la  unitat  familiar  obté  rendes  a  l'estranger: aportareu  la
documentació que ho acredite (màxim 5 Mb).

➢ Famílies  amb  un  progenitor   en  cas  de  viduïtat,  separació,  divorci  o  no
convivència dels pares de la persona sol·licitant. Aportareu, segons siga procedent:
certificat  de  defunció,  sentència  de  separació  o  divorci  i/o  conveni  regulador  o
document públic de mesures sobre l’atenció i educació dels fills (màxim 4 Mb).

➢ La  persona  sol·licitant  és  l'únic  membre  de  la  unitat  familiar  .  Aportareu
documents  que  justifiquen  que  compteu  amb  els  mitjans  econòmics  propis
suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual (màxim 5 Mb).
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Si no teniu accés a un escàner per a generar els documents en format pdf, podeu fer-ho
des del vostre telèfon mòbil.  Hi ha diversitat d'aplicacions gratuïtes per a dispositius amb
sistema operatiu Android  o per a IOS

En  primer  lloc  elegireu  la  forma  d'accedir  a  l'ASSISTENT  DE
TRAMITACIÓ:

a) amb certificat digital 
                       o
b) mitjançant el sistema   

Podeu obtindre més informació sobre el certificat digital o el sistema cl@ve en el manual
s  egüent  

Si seleccioneu accedir amb certificat digital, se us presentarà el quadre de diàleg següent:

premeu sobre        Autofirma i, després d'uns segons, a       Obrir enllaç
  
ATENCIÓ: 
En cas d'obtindre el missatge d'error següent, 
o no s'arribe a obrir ASSISTENT DE
TRAMITACIÓ....
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http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/167251416/Como+acceder+a+la+tramitacion+electr%C3%B2nica_val.pdf/f2d2cd9b-346c-48ea-8b77-25407e7c2251
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/167251416/Como+acceder+a+la+tramitacion+electr%C3%B2nica_val.pdf/f2d2cd9b-346c-48ea-8b77-25407e7c2251
http://www.ceice.gva.es/documents/161863209/167251416/Como+acceder+a+la+tramitacion+electr%C3%B2nica_val.pdf/f2d2cd9b-346c-48ea-8b77-25407e7c2251


 

haureu de tancar-lo i tornar a iniciar sessió. En aquesta ocasió premeu sobre l'accés amb
sistema

El que us portarà a la pàgina següent, en la qual elegireu com a mètode d'identificació
DNIe/Certificat electrònic

Us eixirà el quadre de diàleg següent. Elegiu el certificat de FIRMA instal·lat en el vostre
navegador web i premeu Acceptar (si encara no heu instal·lat el certificat digital, llegiu el
manual s  egüent  ).
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Se us obrirà l'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ.

En la primera pantalla, triareu Nova tramitació  >. En el cas d'haver iniciat la sol·licitud en un
dia anterior, podreu recuperar la sessió (l'assistent conserva fins a quatre sessions).

 

Llegiu  detingudament  la  pàgina  1  Heu  de  saber que  us  mostra  l'ASSISTENT  DE
TRAMITACIÓ, on us resumeix els passos necessaris per a tramitar la sol·licitud i premeu
sobre   Començar  >
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En la pantalla següent 2 Emplenar premeu sobre BEQUES EXEMPCIÓ TAXES

Completeu les DADES PERSONALS:

       Les dades personals són els de l’estudiant que sol·licita la beca.

       Prémer sobre ¿Qué és el IDESP?  o ¿Qué és el IXESP? per a més informació.

       Dades de la residència administrativa de l'estudiant (empadronament).

       No oblideu emplenar el número de telèfon mòbil i l’adreça electrònica correctament.

continue emplenant els següents camps:
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En l'apartat  D s'emplenaran les dades de cadascun dels membres que formen la unitat
familiar referits a 31 de desembre de l'any 2018.

Les dades a emplenar en l'AUTORIZACIÓ dependran del tipus de document seleccionat
(NIF / NIE / SENSE NIF ni NIE):

     Autorització en cas de disposar de NIF
     Autorització en cas de disposar de NIE

La data de naixement haurà d'emplenar-se obligatòriament, amb independència del
tipus de document. En cas de triar l'opció “SENSE NIF/NIE” serà l'únic camp que haurà
d'emplenar en l'autorització.
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E SITUACIONS QUE DECLARA LA PERSONA SOL·LICITANT

Per a poder marcar la casella de família nombrosa, s'ha d'estar en possessió del
títol de família nombrosa emés per l'organisme competent. Haurà d'indicar la data
de caducitat del títol

Per a poder marcar la casella de família monoparental, s'ha d'estar en possessió del
títol de família monoparental emés per l'organisme competent.
Quan marqueu aquesta casella, es marcarà automàticament la casella de «famílies
amb un progenitor»........, però no haureu d'aportar cap documentació.

La resposta a la pregunta “És major de 18 anys?” el sistema l'emplena automàticament
depenent de l'edat de la persona sol·licitant a la data de fi de termini de presentació de
sol·licituds. Si no és major d'edat, el sistema l'emplenarà automàticament amb les dades
del progenitor que haja posat en primer lloc en les les dades dels membres de la unitat
familiar.
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Per a finalitzar el formulari de sol·licitud, emplenarà els següents apartats

Una vegada emplenades les caselles que corresponguen, cal prémer sobre 
situat a la cantonada superior dreta

Seguidament premeu en
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En  la  pestanya   3  Documentar,  adjuntareu  els  documents,  en  format  pdf,  necessaris  per  a
justificar  les  circumstàncies  al·legades,  en  el  cas  que  hàgeu  marcat  alguna  de  les  caselles
següents:

➢ Germans o germanes menors de 25 anys fora del domicili familiar   per estudis
universitaris (sempre que hi haja més d'un, inclosa la persona sol·licitant de la
beca), haureu d'aportar:  document que acredite que cursen estudis universitaris
(còpia de la matrícula universitària del germà o germana) i que resideixen fora
del domicili familiar (contracte de lloguer) (màxim 3 Mb).

➢ Orfandat  absoluta   de  la  persona sol·licitant  si  aquesta  és  menor  de  25 anys:
aportarà document que acredite la situació d'orfandat (màxim 1 Mb).

➢ Algun  membre  de  la  unitat  familiar  obté  rendes  a  l'estranger: aportarà  la
documentació que ho acredite (màxim 5 Mb).

➢ Famílies  amb  un  progenitor   en  cas  de  viduïtat,  separació,  divorci  o  no
convivència  dels  pares  de  la  persona  sol·licitant.  S'aportarà,  segons  siga
procedent:  certificat  de  defunció,  sentència  de  separació  o  divorci  i/o  conveni
regulador o document públic de mesures sobre l’atenció i educació dels fills i filles
(màxim 4 Mb).

➢ La  persona  sol·licitant  és  l'únic  membre  de  la  unitat  familiar  .  S'aportaran
documents  que  justifiquen  que  compteu  amb  els  mitjans  econòmics  propis
suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual (màxim 5 Mb).

Si encara no disposeu de tota la documentació necessària, podeu tornar al pas anterior i tancar 
l'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ. Podreu reprendre’l en qualsevol moment, ja que l'assistent 
conserva fins a quatre sessions iniciades.

Annexareu els documents corresponents a les situacions al·legades i  després premeu
sobre  Annexa
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En la pestanya 4 Registrar, comprovareu que heu annexat tots els documents necessaris i
premeu sobre

Apareixeran les pantalles següents 

Després de prémer Acceptar, elegireu el sistema per a signar la sol·licitud.

Hi ha dues formes de signar: mitjançant el sistema cl@ve o mitjançant autofirm@..
Si elegiu autofirm@, s'inicia el procés per a signar mitjançant el certificat digital instal·lat
en el vostre navegador web, tal com vam mostrar a continuació:
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Finalment, eixirà el missatge següent: 

I podreu descarregar el justificant         per a guardar-lo en el vostre ordinador 
o podreu veure detalls d'aquest 

D'aquesta forma la beca ha quedat presentada. El justificant heu de conservar-lo per si se
us requereix.
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