
 

 

NOTA ACLARIDORA - ENLLAÇOS DIRECTES -   CONVOCATÒRIA TAXES 

IDIOMES 2022 

 

L'objecte de la present nota aclaridora és facilitar el procediment de sol·licitud i mostrar 

els diferents enllaços per a accedir a la documentació requerida en la convocatòria 

d'ajudes per al pagament de taxes de certificació d'idiomes, València Activa 2022. 

 

1- Accés al model de sol·licitud normalitzada en la SEU Electrònica de l'Ajuntament 

València, a través del següent enllaç:   

https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-

idiomas. 

2- Accés al document de “Alta i Manteniment en el Fitxer de Persones Creditores, 

Cessionàries, Terceres i Personal propi” a través del següent enllaç: 

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20 

 

Les persones sol·licitants de l'ajuda, han de constar com a titulars o cotitulars en el 

compte bancari facilitat. Si ja es van donar d'alta anteriorment en el fitxer de 

creditors, no hauran de repetir el tràmit, llevat que s'haja produït alguna modificació 

en l'IBAN.  

Per a menors d'edat, el compte pot anar a nom del pare, mare o representant legal; 

adjuntant còpia completa del “Llibre de Família” o la justificació del vincle legal del 

representant amb el/la menor i còpia del DNI de tots dos. 

 

3-  Accés al document de “Certificat de períodes d'inscripció de Labora” 

vigent, (on apareixen les dates d'ALTES i BAIXES). 

 

PAS 1: Per a la sol·licitud del “Certificat de períodes d'inscripció de Labora”, 

s'haurà de dirigir al següent enllaç: 

https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es 

https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-idiomas
https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-forma/ayudas-para-la-formacion-en-idiomas
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.20
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es


 

PAS 2: Dirigir-se a la pestanya situada a l'esquerra denominada Accedir: 

 

 

PAS 3: Introduir el D.N.I i sol·licitar la opció ¿ha oblidat el seu PIN?, amb el qual 

rebrà al seu telefono un missatge amb el seu codi PIN de Punt Labora, el qual es 

deurà Introduir i donar a l'opció ENTRAR. 

 

 

 

 

PAS 4: Una vegada realitzat el pas anterior, es passara a la següent pantalla, en la 

qual haurà de donar-li a l'opció certificats 



 

PASO 5:  Acceder a la opción Certificado de periodos de inscripción 

 

  

Es generarà document en pdf  CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ 

 

4- Accés a la Declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques any 

2020 (IRPF 2020).  

Respecte al sistema d'accés per a accedir a l'IRPF, és possible per certificat digital, 

sistema clau o amb referència. 

En cas d'accés amb referència, es demanarà un número de casella d'alguna 

declaració prèvia per IRPF presentada o, de no haver presentat cap, es 

demanaran els últims 5 dígits del número d'I.B.A.N. d'algun compte bancari de la 

qual siga titular. 



 

 En cas de no tindre obligació de presentar declaració per IRPF, presentar el Certificat 

d'Imputacions, a través del següent enllaç: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/C

ertificaciones/Certificaciones.shtml, 

ACCÉS A RENDA 2020 

• Si vas presentar declaració de la Renda per a l'exercici 2020, ja siga en una 

declaració individual o conjunta, s'habilita el camp per a facilitar la dada de la 

casella 505 de la declaració de Renda 2020. Recorda que es correspon amb la 

"Base liquidable general sotmesa a gravamen" i no amb una altra quantitat ni 

amb el resultat de la declaració. Verifica aqueixa casella en la còpia de la 

declaració o esborrany de l'any passat, en el "Document ingresse o devolució". 

Per a consignar correctament l'import, no introduïsques cap signe en el nombre 

enter i separa els decimals per una coma. 

 

• Si no vas ser declarant de Renda 2020 se sol·licitaran les últimes cinc 
posicions de l'IBAN d'un compte bancari de la qual ens conste que vas ser 
titular en 2021. També se sol·licitarà aquesta dada en el cas que l'import de la 

casella 505 de la Renda de 2020 siga 0,00.

 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificaciones/Certificaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificaciones/Certificaciones.shtml


 

 

5- DATA APROVACIÓ en Junta de Govern Local- BASES Taxes d'IDIOMES  2022. 

(11/03/2022) 

 

6- Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i 

Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements 

de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de valencià, el personal 

examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats. (Veure ANNEX 

II).   

 

https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf 

 

7- Entitats certificadores homologades de valencià per la JQCV (Junta Qualificadora 

de coneixements del Valencià). Amb el següent enllaç: 

 

http://www.jqcv.gva.es/es/entitats-certificadores 

 

8- Quan es requerisca aportar algun document més a una Instància enviada amb 

anterioritat, s'haurà d'utilitzar aquest enllaç a través d'una “INSTÀNCIA 

GENERAL”:    

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10 

https://dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdf
http://www.jqcv.gva.es/es/entitats-certificadores
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

