VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
(informació complementària)

Per a aquest exercici NO s'enviaran sol·licituds preemplenades sinó que els qui vulguen participar
(complint els requisits) hauran d'emplenar la sol·licitud que trobaran en aquesta web.
IMPORTANT:
•

Podran sol·licitar-ho els majors de 65 anys jubilats i/o amb altres ingressos.

• També podran sol·licitar-ho els menors de 65 només en cas que siguen titulars o beneficiaris
de PNC I/O RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ (si són majors de 60)
(Els perceptors de RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ o PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA (PNC), han
de marcar una X en el lloc corresponent, així com al principi de la sol·licitud en l'apartat A)
Període de lliurament per a SOL·LICITUDS: Des de 16 de FEBRER fins a 15 de MARÇ de 2022
(DATA AQUESTA ÚLTIMA EN LA QUAL FINALITZA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE
SOL·LICITUDS)

Qualsevol sol·licitud amb registre posterior al 15 de març de 2022 quedarà exclosa per fora de termini.
PER A EVITAR QUE LES SOL·LICITUDS ES QUEDEN INCOMPLETES, I PER AIXÒ QUEDAR
FORA DEL PROGRAMA, REVISEN SI HAN SIGNAT EN ELS APARTATS CORRESPONENTS.

PER A EMPLENAR EL FORMULARI:
S'han d'escriure totes les dades que es demanen, de manera clara i en MAJÚSCULES, revisant
que NO existisquen errors, ni falten signatures (tindre en compte que si falten dades o no són
llegibles o falten signatures, quedarà incompleta la sol·licitud i no podrà ser tramitada.
RESPECTE DE LES PENSIONS i INGRESSOS MENSUALS (tant de sol·licitant titular com de
cònjuge acompanyant):
Es consignarà:
• La procedència de pensions, (seguretat social, classes passives, especificant al costat (jubilació,
viduïtat, incapacitat …) i import
•

L'import d'ingrés mensual per rendiments de treball, si és el cas,

• Procedència per altres ingressos mensuals (pensions privades, estrangeres, béns immobiliaris
(lloguers i altres), i import mensual
•

En Ingrés mensual total: suma de totes les anteriors

Per a pensions ESTRANGERES / per béns immobiliaris / rendiments de TREBALL,. etc., cal aportar
certificat o declaració jurada, especificant l'import percebut mensualment en euros.
• Els perceptors de RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ o PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA (PNC)
marcaran una X en el lloc corresponent de dades econòmiques, així com al principi de la sol·licitud en
l'apartat A .
Els REQUISITS CONCRETS per a poder participar i les instruccions per a emplenar COM CAL la
sol·licitud, els trobaran en aquesta.

•

MOLT IMPORTANT: -

- Apartat E: Ha de signar la persona sol·licitant titular
- Apartat F : Consulta interactiva de dades (oposició)
Si es marca qualsevol d'aquestes caselles s'han d'enviar al costat de la sol·licitud cadascun dels
documents
acreditatius corresponent (còpies autèntiques o degudament compulsades per l'administració)
. Si no marquen la casella, no és necessari, excepte els específics per ingressos diferents a
jubilació
de seguretat social.
- Apartat G.- A: Signarà el sol·licitant titular
B: Signarà el/la cònjuge (si és acompanyant)
C: Signarà el/la fill/a-familiar discapacitat/ada a càrrec (si és acompanyant)
(sense les signatures corresponents no serà vàlida la sol·licitud, es quedarà incompleta i no
podrà ser tramitada)

Les sol·licituds es PRESENTARAN a través DE:
- Els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant qualsevol òrgan
administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les
Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local (ajuntaments),
…
- Per a la PRESENTACIÓ EN PROPS I ALTRES OFICINES de GVA ha de DEMANAR CITA , per la
qual cosa ÉS RECOMANABLE DEMANAR-LA AMB EL SUFICIENT TEMPS a través del tel.: 012 o del
següent enllaç https://citaprevia.gva.es per als següents registres de:
•

OFICINES PROP de la Comunitat Valenciana.

•

(Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València:

. REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLITICAS INCLUSIVES - ALACANT
C/ TEATRE, 37 I 39
03001 Alacant
Tel: 012

. REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CASTELLÓ
AV. GERMANS BOU, 81
12003 Castelló de la Plana
Tel: 964726200

. REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES –
VALÈNCIA.
AV. DE L'OEST, 36
46001 València
Tel: 963867408

• REGISTRE GENERAL DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITÍQUES
INCLUSIVES. - (EDIFICI A)
C/ De la Democràcia, 77 (Edifici A) - 46018-València
•

A més, també pot enviar-la a través de qualsevol oficina de CORREUS: (amb
certificat en la sol·licitud) En aquest cas i amb la finalitat que arribe dins de termini, es
recomana presentar-la certificada, en sobre obert, perquè en l'oficina de correus puga
estampar el segell i data en l'imprés de sol·licitud i adreçar-la a:
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
DG DE PERSONES MAJORS (VACANCES SOCIALS)
(CA9O) C/ De la Democràcia, 77
46018 VALÈNCIA

