
 

                                                        

 

 

INFORMACIÓ LLISTATS DEFINITIUS PROGRAMA SUBVENCIÓ RE-

ACTIVA 

 

Publicació llistats definitius: tauler d'edictes de l'Ajuntament. 

En la web www.valencia.es: accedeix a l'apartat tràmits i gestions (en el lateral esquerra 

de la pàgina), tauler d'edictes, accés a tauler d'edictes electrònic, seleccionar matèria: 

activitat econòmica, ocupació i consum. Ací es pot trobar el llistat d'edictes: EDICTE 

CONCESSIÓ SUBVENCIONS RE-ACTIVA. 

Aquests llistats són els definitius de la primera part sense l'ampliació del crèdit. 

L'Edicte conté un Annex I, Annex II i Annex III: 

 

• Annex I: 

 

Llistat I: Al·legacions estimades i desestimades presentades per 

les persones i entitats sol·licitants del Programa de Subvencions 

Re-Activa, aportant en el seu cas totalment o parcialment la 

documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de 

valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la de 

l'última presentació de documentació relativa a aquesta 

sol·licitud. 

Llistat II: Persones i entitats sol·licitants del Programa de 

Subvencions Re-Activa que aporten totalment o parcialment la 

documentació requerida, tenint en compte que a l'efecte de 

valoració es considerarà com a data de Registre d'Entrada la 

de l'última presentació de documentació relativa a aquesta 

sota licitud. 

 

http://www.valencia.es/


• Annex II: 

 

Relació de persones BENEFICIÀRIES del Programa de Subvencions 

Re-Activa que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el 

crèdit disponible de la convocatòria. 

 

 

• Annex III: 

 

Relació de persones no beneficiàries del Programa de Subvencions Re-

Activa, que van presentar la seua sol·licitud abans d'esgotar-se el crèdit 

disponible de la convocatòria: 

 

Llistat I: per no complir els requisits establits en la 

convocatòria i/o per no aportar la totalitat de la documentació 

una vegada requerida. 

 

Llistat II: van ser requerits per a aportar documentació en els 

Edictes publicats, l'aporten totalment o parcialment, considerant-

se a l'efecte de valoració de la seua sol·licitud la data d'entrada per 

Registre de l'última presentació de documentació relativa a 

aquesta. 

 

L'Ordre dels llistats és: per ordre alfabètic de 1r cognom, 2n cognom, nom, NIF, Núm. 

Exp., Núm. de Registre de l'última instància presentada, amb data, hora, minut i segon 

de presentació, import (en Annex II) i punt de la convocatòria que no compleixen o que 

es requereix (en Annex III). 

▪ Les persones beneficiàries rebran el pagament de la subvenció en breu, dins del 

mes de juliol. 

▪  

▪  Per a realitzar qualsevol consulta poden contactar: 

 

o Via telèfon: 010 i 962087790 

o Via e-mail: reactiva@valenciactiva.es   

o Web xat: http://valenciactiva.valencia.es/es/reactiva  

mailto:reactiva@valenciactiva.es
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