Temes més demandats a la Generalitat Valenciana

(Setembre de 2015)

CANAL PRESENCIAL (oficines PROP)
1 Confecció en línia del model 620- Impost Sobre Transmissions Patrimonials I Actes Jurídics Documentats
2 Sol·licitud de llicència de pesca fluvial.
3 Sol·licitud de llicència de caça
4 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
5 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)
6 Sol·licitud de participació en el Programa Social de Vacances per a Majors del Imserso
7 Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2015.
8 Sol·licitud general: iniciació i tramitació de procediments.
9 Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors
10 Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el registre d'associacions
CANAL TELEFÒNIC (012)
1 Consultes SERVEF
2 Consultes sobre pagaments de la Generalitat Valenciana
3 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
4 Sol·licitud d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats
per al curs escolar 2015-2016.

5 Assistència tributària (sact)
6 Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios (niveles no universitarios) (Ministerio de Educación).

7 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)
8 Informació sobre ocupació, modalitats contractes de treball, cita prèvia per a prestacions (Servei públic d'ocupació estatal –
SEPE)

9 Inspectors d'educació / centres d'educació / dies de guàrdia (València)
10 Telèfon d'informació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CANAL WEB (www.gva.es)
1 Sol·licitud de cita prèvia en Atenció Primària Sanitària.
2 Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
3 Administratiu (Xirivella) Oferta ocupació pública
4 Presentació de la relació nominal del personal docent per al curs escolar 2015-2016 de les escoles i centres d'Educació Infantil de
primer cicle

5 Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-2016, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris
(nivell universitari) (Ministeri d'Educació).

6 Auxiliar administratiu (Xirivella) Oferta ocupació pública
7 Rebut de nòmina del personal de l'Administració del Consell
8 Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-2016, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris
(nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).

9 Sol·licitud de subvencions per a les escoles de música depenents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de
lucre de la Comunitat Valenciana.

10 Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat per al
curs 2015-2016

CANAL XAT (012)
1 Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
2 Assistència tributària (sact)
3 Sol·licitud de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-2016, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris
(nivells no universitaris) (Ministeri d'Educació).

4 Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2015.
5 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
6 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)
7 Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el registre d'associacions
8 Sol·licitud d'informació de preus màxims de venda o de renda en segones o posteriors transmissions d'habitatges protegits de
nova construcció o d'habitatges protegits.

9 Dipòsit de fiança en metàl·lic per arrendament de finques urbanes en règim general.
10 Telèfon d'informació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

