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1. INDICACIONS BÀSIQUES 

A continuació, es detallen les instruccions a seguir per a la presentació de la Sol·licitud d'Ajuda 

per a la convocatòria 2019 de l’AVI. 

Per a simplificar el procés enguany s'ha dividit la sol·licitud en dues fases: 

 Fase 1: Generar el Document PDF de la Sol·licitud, on s'adjunten tots els annexos. 

 Fase 2: Registrar el Document PDF de la Sol·licitud en la Plataforma de Gestió de Tràmits 

de GVA, a través del tràmit corresponent. 

2. GENERACIÓ DEL DOCUMENT PDF DE SOL·LICITUD D'AJUDA (Fase 1) 

S'accedeix per la URL https://aplics.innoavi.es/solicita  

Mitjançant aquesta aplicació WEB s'obté un PDF que haurà d'adjuntar-se en la presentació 

telemàtica (Fase 2) 

Com es remarca en la introducció de l'aplicació no hi ha persistència de dades, per la qual cosa 

és recomanable tindre els adjunts preparats abans de generar el PDF. Les dades emplenades en 

el formulari no es guarden d'una sessió a una altra. 

A més, s'inclouen enllaços per a descarregar els models de cada convocatòria. 

A l'aplicació s'accedeix mitjançant un NIF/NIE (amb lletra), nom i un correu electrònic. Aquestes 

dades són importants per si es produirà un error en l'obtenció del PDF. Són dades de la persona 

que emplena el formulari no de l'empresa/institució. 

  

https://aplics.innoavi.es/solicita
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Seguidament apareix el formulari que ens permetrà obtindre el PDF: 

 

És un formulari senzill d'emplenar, però cal tindre en compte algunes consideracions: 

Les dades marcades amb * són obligatories. 

El primer camp permet triar el Programa, si aquest programa té línia d'actuació i sublínea també 

se selecciona: 

 

 

 



 
Manual de Instrucciones Solicitud Convocatoria Ayudas 2019 

 
 
 

5 
 

 

L'apartat   vària per a cada programa i per a cada línia/sublínea si n'hi haguera, 

amb fons roig estan ressaltats els adjunts obligatoris. 

La grandària màxima de cada fitxer no pot ser superior a 10MB.  

 

Els adjunts es poden descarregar bé des del propi *formulari, clicant a la *Url model: 

 

o bé descarregant els arxius comprimits següents. 

Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses 

Promoció del talent. 

Impuls a la compra pública innovadora (CPI) 

Projectes estratègics en cooperació 

Consolidació de la cadena de valor empresarial 

Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació 

Per a adjuntar n'hi ha prou amb clicar el clip i seleccionar l'adjunt que volem incloure: 

 

La columna format fa referència a l'extensió del arxiu, indica en el format que cal pujar l'annex. 

 Indica que el format del fitxer a pujar és Microsoft Word (*doc /*docx) 

 Indica que el format del fitxer a pujar és Microsoft Excel (*xls /*xlsx) 

 Indica que el format del fitxer a pujar és Adobe Acrobat (pdf) 

Només la memòria i el pressupost s'adjunten en formats Microsoft Word i Microsoft Excel. 

https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Valorizacion_VA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Talento_VA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/CPI_VA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Proyectos_VA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/CadenaValor_VA.zip
https://aplics.innoavi.es/descargas/solicita/Acciones_VA.zip
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La resta dels adjunts s'han d'adjuntar en Adobe Acrobat PDF, per a poder passar els models a 

PDF es recomana realitzar-ho mitjançant eines de conversió a PDF. 

 

Si es realitza algun escanejat per a adjuntar-ho com PDF, la resolució màxima utilitzada per a 

l'escaneig de documents en paper serà de 100 PPP (*DPI). En el cas que el dispositiu d'escaneig 

no permeta aquesta resolució, s'utilitzarà aquella que més s'aproxime. 

Una vegada el formulari està emplenat i totes les validacions són correctes cal generar el PDF: 

 

(Si cal adjuntar algun document a la sol·licitud que no figura en l'apartat d'Annexos s'adjuntarà 

Presentació Telemàtica - Fase 2) 

Quan es visualitza el PDF apareixerà una pantalla per a poder-ho Descarregar: 

 

És important guardar aquest PDF de la Sol·licitud, serà el que caldrà annexar en la tramitació 

telemàtica (Fase 2) Aquest document no ha de ser modificat ja que està signat digitalment per 

l’AVI. 

Seleccionar Finalitzar una vegada s'ha guardat: 
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Apareixerà una pantalla que ens dirigeix ja a la Fase 2. Mitjançant l'enllaç, en el cas de l'exemple 

Consolidació de la cadena de valor empresarial, s'accedeix a la presentació telemàtica del 

programa corresponent: 

 

 

Els enllaços per a accedir a les presentacions telemàtiques una vegada s'ha obtingut el PDF de 

sol·licitud d'ajuda són els següents:  

Valorització i transferència de resultats d'investigació a les empreses 

Promoció del talent 

Impuls a la compra pública innovadora (CPI) 

Projectes estratègics en cooperació 

Consolidació de la cadena de valor empresarial 

Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació 

 

(En el següent punt s'explica com annexar el PDF en la presentació telemàtica) 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19590&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19538&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19546&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19494&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19544&idCatGuc=PR
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=va&login=c&idProcGuc=19536&idCatGuc=PR
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3. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (Fase 2) 

Una vegada s'ha obtingut el PDF de sol·licitud d'Ajuda simplement cal adjuntar-ho en la 

plataforma de Gestió de Tramites de GVA 

3.1. Comprovació requisits per a l'ús de la Plataforma de Tramitació de GVA 

Consulte en http://www.dgtic.gva.es/es/web/faq-tramita/requisits que el seu ordinador 
compleix amb els requisits mínims per a l'accés de la plataforma de tramitació. 

Recomanem la instal·lació de l'aplicació “*Autofirma” i l'ús del navegador *Chrome. Pot 
descarregar gratuïtament l'aplicació “*Autofirma” en 

http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html 

3.2. On trobar ajuda en cas necessari 

Si té incidències informàtiques: 

- Revise la llista de problemes freqüents 
- Remeta un email a l'adreça *generalitat_en_red@gva.es seguint les següents 

instruccions: Veure instruccions 

3.3. Accés a la Plataforma de Tramitació 

- Podrà accedir a la plataforma de tramitació a través de la web de l’AVI, accedint a 
cadascun dels enllaços  dels Programes i Línies de Suport situats en: 

- http://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/ 
- Per a l'accés a la plataforma haurà de disposar d'un certificat digital instal·lat en el 

navegador o l'ús del sistema d'autenticació de Clau Permanent. 
- Prema el botó “Accedir” de l'apartat Certificat digital o Clau. 

 

 

 

 

 

http://www.dgtic.gva.es/es/web/faq-tramita/requisits
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
mailto:generalitat_en_red@gva.es
http://www.dgtic.gva.es/web/faq-tramita/ajuda
http://innoavi.es/es/actuaciones-proyectos/
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El tramite consta de sis passos senzills.  

 

1: Ha de Saber:  

Mostra una breu explicació de cadascun dels passos necessaris per a completar el procés de 
sol·licitud. 

Llija detingudament les instruccions i prema el botó verd de Començar  que està al final de la 
pàgina 

2: Emplenar 

Haurà d'emplenar el formulari de Dades Generals i annexar el PDF de la Sol·licitud en l'apartat 
3. 

- Amb el ratolí fer clic sobre FORMULARI DADES GENERALS: 

 

Complete el formulari i prema en el botó “Envia” situat en la part superior dreta: 

 

 

Una vegada està emplenat el formulari cal firmar-lo electronicamente. A la icona verda 
apareixerà el dialogue de signatura: 
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Seguidament es podrà seleccionar el botó continuar per a poder seguir amb el pas 3: 

 

3: Documentar:  

En aquest pas cal annexar el document PDF de la sol·licitud que es va guardar en l'aplicació 
aplics.innoavi.es/solicita (Fase 1) 

Seleccionar en altres documents per a annexar-ho: 

 

 

(La sol·licitud en la qual no s’annexa el document PDF de la sol·licitud manca de validesa.) 

 

 

 

Seguir els següents passos:  

1 Seleccionar el PDF 

https://aplics.innoavi.es/solicita/
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2 Introduir un títol (per exemple “Solicitud”) 

3 Annexa 

 

Quan el PDF ha sigut annexat, triar Continuar: 

 

Si cal adjuntar algun document addicional com podria ser l'Acreditació de representació 

(Apoderament) es faria en aquest pas. 

4: Pagar 

Aquest tràmit és gratuït. Polsar sobre el botó “Continuar”. 

 

 

5: Registrar 
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Després de comprovar que la informació proporcionada és correcta, prémer sobre el botó 

“Registra”. Una vegada registrada la sol·licitud ja no podrà ser modificada. 

 

6: Guardar 

Si tot ha funcionat correctament apareixerà el missatge “La sol·licitud s'ha registrat 

correctament.” Descarregue i guarde el justificant del registre d'entrada de la Sol·licitud. Per a 

això faça clic en la icona que apareix a la dreta del text “Detall del justificant” 

 


