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Jocs Esportius Iniciació al rendiment

preguntes i dubtes freqüents 

Es pot presentar la sol·licitud de subvenció de manera presencial per registre d’entrada o per 
correu postal?
No, la presentació és exclusivament telemàtica, no sent admeses les sol·licituds aportades d'una 
altra forma.
Presentació amb certificat digital en:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1240

Quan accedisc a l'enllaç https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?
tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1240
no em deixa accedir.
Hi ha una pàgina d'ajuda problemes informàtics. Per a això escriu en un cercador "gva en red"

Hem d'aportar el compte bancari encara que siga la mateixa d'altres anys?
No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, no obstant això, haurà d'indicar-se
en quin i el número de compte.

He d'aportar  documentació  acreditativa  que  estem al  corrent  de  les  seues  obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social?
No és necessari ja que si ho marques en l'apartat F de la sol·licitud ens autoritzes al fet que el
puguem consultar nosaltres.

És necessari presentar fotocòpia compulsada de la inscripció de l'entitat en el registre 
públic corresponent o bé certificació del registre on es trobe inscrita, en la qual 
s'especifique la data d'inscripció i la situació actual?
Si eres una entitat exportiva no cal. S'exceptuen els clubs o entitats esportives que estiguen 
inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, que hauran d'indicar el 
nombre oficial de registre.

Quan accedisc a l'enllaç  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1240  per a 
aportar documentació a l'expedient iniciat o per a justificar la subvenció no em deixa 
adjuntar-la.
Aqueix enllaç és sol per a presentar la sol·licitud de subvenció en el termini corresponent.
L'aportació posterior de documentació i la justificació l'haurà de fer a través de:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542 
«Aportació  de  documentació  a  un  expedient  d'ajudes  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i
Esport.”  

Quan entre a l'enllaç d’aportar documentació i he de triar en la casella el núm d'expedient de 
la meua sol·licitud, no sé el nom d'expedient:
Haurà de triar que comença per DPIR+any de la sol·licitud+ codi de província (Alacant 03, Castelló
12, València 46) + núm d'expedient. (només apareixerà un)
Exemple: DPIR/2021/46/1

Si ja hem presentat un certificat de la federació amb la sol·licitud, hem de presentar un altre 
en la justificació? 
Si, ja que es tracta de dos certificats diferents. En el de la sol·licitud vénen desglossats els equips, 
mentre que el de la justificació no, i a més, aquest últim ha de portar-se com a justificació amb data 
posterior a la concessió de la subvenció.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1240
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

