Temes més demandats a la Generalitat Valenciana

(OCTUBRE de 2015)

CANAL PRESENCIAL (oficines PROP)
1 Sol·licitud de llicència de caça - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes) - Tipus B (sense armes) - Tipus C (dula
o gossada)
2 Confecció en línia del model 620- Impost Sobre Transmissions Patrimonials I Actes Jurídics Documentats
3 Sol·licitud de llicència de pesca fluvial.
4 Sol·licitud de llicència de pesca marítima d'esbarjo en aigües interiors: - des de terra - des d'embarcació – submarina.
5 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
6 Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2015.
7 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)
8 Sol·licitud de participació en el Programa Social de Vacances per a Majors de l'Imserso.
9 Sol·licitud per a l'autorització d'activitats que puguen comportar risc d'incendi, regulades en el Decret 98/1995, del Govern
Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/93, Forestal de la Comunitat Valenciana. (Destil·lació plantes aromàtiques;
utilització grups electrògens; emmagatzematge fusta; crema marges; utilització material inflamable; crema canyars...)
10 Sol·licitud general: iniciació i tramitació de procediments.

CANAL TELEFÒNIC (012)
1 Consultes SERVEF
2 Consultes sobre pagaments de la Generalitat Valenciana
3 Assistència tributària (sact)
4 Informació sobre ocupació, modalitats contractes de treball, cita prèvia per a prestacions, etc. (Servei públic d'ocupació estatal –
SEPE)
5 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles)
6 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
7 Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2015.
8 Inspectors d'educació / centres d'educació / dies de guàrdia (València)
9 Cercador de recursos sanitaris per localització de domicili
10 Dipòsit de fiança en metàl·lic per arrendament de finques urbanes en règim general.

CANAL WEB (www.gva.es)
Sol·licitud d'ajudes destinades a subvencionar convenis especials de cotització a la Seguretat Social i interessos de préstecs o
1 pòlisses de crèdit destinats al pagament de les quotes mensuals corresponents als citats convenis especials per a treballadors i
treballadores residents a la Comunitat Valenciana, de la Resolució de 16 d'octubre de 2015.
2 Convocatòria de constitució de borsa per a cobrir places vacants en centres públics d'ensenyaments no universitaris. (Govern dels
Illes Balears: Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats)
3 Subgrup A2 Superior de gestió administració general (OPE-2010) (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques)
4 Sol·licitud de cita prèvia en Atenció Primària.
5 Agents de la Policia Local (Castelló de la Plana/Castelló de la Plana)
6 Sol·licitud dels ajuntaments per a participar en el programa "Xarxa Llibres de text de la Comunitat Valenciana".
7 Rebut de nòmina del personal de l'Administració del Consell (excepte personal docent i estatutari de sanitat).
8 Subalterns (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport)
9 Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral.
10 Subgrup A2, sector administració especial, Cos Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat, convocatòria
1/14 (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques)

CANAL XAT (012)
1 Assistència tributària (sact)
2 Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2015.
3 Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
4 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats,
motocicletes i embarcacions usades).
5 Telèfon 012 (Informació que es deriva al 012, per no poder-se facilitar pel canal XAT)
6 Sol·licitud d'alta o renovació del TÍTOL de Família Nombrosa. CARNET de Família Nombrosa.
7 Dipòsit de fiança en metàl·lic per arrendament de finques urbanes en règim general.
8 Sol·licitud d'inscripció d'una unió de fet en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana (alta en el
Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana).
9 Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del grau elemental del valencià, per homologació amb els estudis del sistema
educatiu.
10 Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el registre d'associacions

