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Extracte de la Resolució de 21 de maig de 2018, del presi-
dent de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual 
es convoquen beques per a la realització de pràctiques 
professionals en matèria de turisme en dependències de 
l’Agència, per a l’exercici 2018. [2018/5028]

Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2018, del pre-
sidente de la Agència Valenciana del Turisme, por la que 
se convocan becas para la realización de prácticas pro-
fesionales en materia de turismo en dependencias de la 
misma Agència, para el ejercicio 2018. [2018/5028]

BDNS (identif.): 399861.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Objeto y beneficiarios
Convocar la concesión de las becas que, para la realización de 

prácticas profesionales durante el ejercicio 2018 en dependencias de 
la Agència Valenciana del Turisme, se concretan seguidamente, aten-
diendo a su clase, titulación requerida, lugar de realización y número:

1. De clase «a»: tres becas en materia de información turística en 
destino, concretamente:

1.1. Dos becas destinadas a graduados en Turismo, con realización 
de las prácticas en los centros de coordinación territorial de la Red Tou-
rist-Info de la Agència Valenciana del Turisme, sitos en las ciudades de 
Valencia (1 beca) y de Alicante (1 beca).

1.2. Una beca destinada a técnicos superiores en Guía, Información 
y Asistencia Turística, con realización de las prácticas en el centro de 
coordinación territorial de la Red Tourist-Info de la Agència Valenciana 
del Turisme, sito en la ciudad de Valencia (1 beca).

2. De clase «b»: una beca en materia de investigación de merca-
dos turísticos internacionales y estudio y desarrollo de actuaciones de 
promoción de la Comunitat Valenciana en el exterior (mercado chino), 
destinada a graduados en Turismo, Investigación de Mercados, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de Empre-
sas, Sociología, Geografía e Historia y en International Bussines; con 
realización de las prácticas en la sede central de la Agència Valenciana 
del Turisme, Servicio de Promoción, Área de Marketing y Producto 
Turístico (1 beca).

3. De clase «c»: cinco becas en materia de formación, concreta-
mente:

3.1. Dos becas destinadas a graduados en Turismo, Economía, 
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Gestión y Adminis-
tración Pública (GAP), Sociología y Gastronomía; con realización de 
las prácticas en el Centro de Turismo de Valencia (1 beca) y en el Centro 
de Turismo de Castellón (1 beca).

3.2. Tres becas destinadas a técnicos superiores en Administración 
y Finanzas, Asistencia a la Dirección o Marketing y Publicidad o Guía, 
Información y Asistencia Turística, con realización de las prácticas en 
el Centro de Turismo de Valencia (1 beca), en el Centro de Turismo de 
Castellón (1 beca) y en el Centro de Turismo de Denia (1 beca).

4. De clase «g»: una beca en materia de marketing, promoción, 
publicidad y producto, destinada a graduado o ingeniero en Informática, 
Turismo, Turismo y Administración de Empresas (TADE), Ciencias de 
la Información y Estadística; con realización de las prácticas en la sede 
central de la Agència Valenciana del Turisme, Servicio de Producto y 
Territorio, Área de Marketing y Producto Turístico (1 beca).

5. De clase «h»: una beca en materia de planes territoriales y espa-
cios turísticos, destinada a graduados en Turismo, Economía, Admi-
nistración y Dirección de Empresas (ADE), Gestión y Administración 
Pública (GAP), Sociología y Geografía; con realización de las prácti-
cas en la sede central de la Agència Valenciana del Turisme, Dirección 
Estratégica Territorial Turística (1 beca).

Segundo. Bases reguladoras
Decreto 20/2017, de 24 de noviembre, del president de la Generali-

tat, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas para la realización de prácticas profesionales en materia de turis-
mo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
8188, del día 12 de diciembre de 2017.

BDNS (identif.): 399861.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se 
en la Base de Dades Nacionals de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Objecte i beneficiaris
Convocar la concessió de les beques que, per a la realització de 

pràctiques professionals durant l’exercici 2018 en dependències de 
l’Agència Valenciana del Turisme, es concreten a continuació, atenent 
la seua classe, titulació requerida, lloc de realització i nombre:

1. De classe «a»: tres beques en matèria d’informació turística en 
destinació, concretament:

1.1. Dues beques destinades a graduats en Turisme, amb realització 
de les pràctiques als centres de coordinació territorial de la Xarxa 
Tourist-Info de l’Agència Valenciana del Turisme, sitis a les ciutats de 
València (1 beca) i d’Alacant (1 beca).

1.2. Una beca destinada a tècnics superiors en Guia, Informació 
i Assistència Turística, amb realització de les pràctiques al centre de 
coordinació territorial de la Xarxa Tourist-Info de l’Agència Valenciana 
del Turisme, siti a la ciutat de València (1 beca).

2. De classe «b»: una beca en matèria d’investigació de mercats 
turístics internacionals i estudi i desenvolupament d’actuacions de 
promoció de la Comunitat Valenciana a l’exterior (mercat xinés), 
destinada a graduats en Turisme, Investigació de Mercats, Ciències 
Econòmiques i Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, 
Sociologia, Geografia i Història i en International Bussines; amb 
realització de les pràctiques a la seu central de l’Agència Valenciana del 
Turisme, Servei de Promoció, Àrea de Màrqueting i Producte Turístic 
(1 beca).

3. De classe «c»: cinc beques en matèria de formació, concretament:

3.1. Dues beques destinades a graduats en Turisme, Economia, 
Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Gestió i Administració 
Pública (GAP), Sociologia i Gastronomia; amb realització de les 
pràctiques al Centre de Turisme de València (1 beca) i al Centre de 
Turisme de Castelló (1 beca).

3.2. Tres beques destinades a tècnics superiors en Administració i 
Finances, Assistència a la Direcció o Màrqueting i Publicitat o Guia, 
Informació i Assistència Turística, amb realització de les pràctiques 
al Centre de Turisme de València (1 beca), al Centre de Turisme de 
Castelló (1 beca) i al Centre de Turisme de Dénia (1 beca).

4. De classe «g»: una beca en matèria de màrqueting, promoció, 
publicitat i producte, destinada a graduat o enginyer en Informàtica, 
Turisme, Turisme i Administració d’Empreses (TADE), Ciències de 
la Informació i Estadística; amb realització de les pràctiques a la seu 
central de l’Agència Valenciana del Turisme, Servei de Producte i 
Territori, Àrea de Màrqueting i Producte Turístic (1 beca).

5. De classe «h»: una beca en matèria de plans territorials i espais 
turístics, destinada a graduats en Turisme, Economia, Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE), Gestió i Administració Pública (GAP), 
Sociologia i Geografia; amb realització de les pràctiques a la seu central 
de l’Agència Valenciana del Turisme, Direcció Estratègica Territorial 
Turística (1 beca).

Segon. Bases reguladores
Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, 

pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques 
per a la realització de pràctiques professionals en matèria de turisme, 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8188, 
del dia 12 de desembre de 2017.



Tercero. Financiación
El importe global máximo destinado a la concesión de las becas que 

se convocan será, para el ejercicio 2018, de cuarenta y seis mil euros 
(46.000 €), los cuales serán financiados con cargo a la línea S000033, 
del capítulo IV, del presupuesto para 2018 de la Agència Valenciana 
del Turisme (Entidad 22), integrado dentro de los presupuestos de la 
Generalitat, aprobados mediante la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. Y para el ejercicio 
2019, de ciento treinta y seis mil euros (136.000 €), condicionado a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábi-

les a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quinto. Otros datos
La dotación económica inicial de cada una de las becas será de 

1.023,16 euros brutos mensuales.

El periodo de duración de cada beca comenzará el día que se indi-
que en la resolución de la presente convocatoria y se extenderá hasta 
el fin del mes de diciembre de 2018. Dicho periodo inicial de cada 
beca, podrá prorrogarse, sin necesidad de nueva convocatoria, por un 
periodo máximo de 12 meses adicionales, siempre que el desarrollo de 
la actividad que se esté efectuando así lo requiera o aconseje, quedando 
condicionada la posibilidad de prórroga, en todo caso, a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2019.

València, 21 de mayo de 2018.– El presidente de la Agència Valen-
ciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

Tercer. Finançament
L’import global màxim destinat a la concessió de les beques que 

es convoquen serà, per a l’exercici 2018, de quaranta-sis mil euros 
(46.000 €), els quals seran finançats a càrrec de la línia S000033, 
del capítol IV, del pressupost per a 2018 de l’Agència Valenciana del 
Turisme (entitat 22), integrat dins dels pressupostos de la Generalitat, 
aprovats mitjançant la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2018. I per a l’exercici 2019, de cent 
trenta-sis mil euros (136.000 €), condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies 

hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Cinqué. Altres dades
La dotació econòmica inicial de cada una de les beques serà de 

1.023,16 euros bruts mensuals.

El període de duració de cada beca començarà el dia que s’indique 
en la resolució de la present convocatòria i s’estendrà fins al final del 
mes de desembre de 2018. El dit període inicial de cada beca podrà 
prorrogar-se, sense necessitat de nova convocatòria, per un període 
màxim de 12 mesos addicionals, sempre que l’exercici de l’activitat que 
s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle, i quedarà condicionada 
la possibilitat de pròrroga, en tot cas, a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.

València, 21 de maig de 2018.– El president de l’Agència 
Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez. 

La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari.
La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/22/pdf/2018_5040.pdf
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