
FAMÍLIA PROFESSIONAL: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

LLISTA PROVISIONAL DE PREINSCRITS 

Termini per a rectificació o esmena fins al dia 23 DE DESEMBRE DE 2019 

La present llista s'ha elaborat sobre la base de l'autobaremació del candidat. 

Es recorda que posteriorment la  Comissió d'Admissió comprovarà la documentació aportada pel
candidat amb la finalitat de verificar que compleix amb els requisits d'accés així com totes aquelles
dades aportades que han donat lloc a la seua puntuació final.

Per tant sobre la base de la documentació aportada,  la Comissió d'Admissió ,  en el  seu moment,
podrà:

 Excloure al candidat que no complisquen els requisits d'accés o que incórrega en falsedat.

 Rebaremar als  candidats  si  la  documentació  aportada  no  s'ajusta  als  criteris  referits
anteriorment, la qual cosa significarà la seua reordenació en la llista general.

En conseqüència, si detecta algun error en la seua autobaremació inicial, haurà de sol·licitar la
seua rectificació tal com s'indica a continuació.

Per això, es dona un termini de 5 dies hàbils  ,  fins al dia 23 de DESEMBRE DE 2019, perquè el
candidat puga rectificar errors i realitzar esmenes que, en cap cas, suposarà l'ampliació  de mèrits
indicats en la sol·licitud.

Per a realitzar aquest tràmit, hauran de remetre un correu electrònic al correu  ivqp@gva.es, indicant
en l'assumpte “Sol·licitud de reclamació o esmena”, i fent constar la Família Professional per la qual
participen, núm. de DNI, Cognoms i Nom i els conceptes i dades que desitja esmenar.

La secció de Qualificació i Reconeixement de la Competència, rebudes les sol·licituds, corregirà, si
escau, els errors i publicarà, en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la fi del termini
anterior, les llistes definitives dels preinscrits admesos amb indicació del centre o seu adjudicat,  i dels
exclosos. 

Es recorda els requisits de participació :

 Posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària
o la targeta de familiar  de ciutadà de la Unió, o ser titular  d'una autorització de residència o,  de
residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria
i immigració

 Tindre 18 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a qualificacions de nivell I. 

 Tindre experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es
volen acreditar.

1.- En el cas d'experiència laboral. 
Justificar  en  els  últims  10  anys  transcorreguts  abans  de  realitzar-se  la  convocatòria,  per  a
qualificacions de nivell I almenys 2 anys, amb un mínim de 1200 hores treballades en total. 
Es valorarà solament aquella experiència relacionada amb les Unitats de Competència objecte de la
convocatòria. Si el candidat ha exercit la mateixa en diferents contractes, se sumarà la duració dels
mateixos amb la  finalitat  de comprovar  que compleix  els  requisits  (24 mesos i  1200 hores)  i  que
s'ajusta a l'especificat en la sol·licitud. 
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2.- En el cas de formació. 
Justificar en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, almenys 200 hores
per a qualificacions de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de
competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores
establides en aquests mòduls.

Les  persones  candidates  que  reunisquen  els  requisits  d'experiència  laboral  o  formativa  indicats
anteriorment i que no puguen  justificar-los mitjançant els documents assenyalats en l'annex IV, sent
majors de 25 anys, podran sol·licitar la seua inscripció provisional en el procediment. Presentarà la
justificació mitjançant alguna prova admesa en dret de la seua experiència laboral o aprenentatges no
formals. La comisisó d'admissió estudiarà la documentació i determinarà si escau la seua inscripció
definitiva.

La  falta  d'acreditació,  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  l'annex  IV,  dels  requisits  participació,
comportarà l'exclusió de la convocatòria.

Es recorden els criteris de prioritat: 

En el cas que hi haja més sol·licituds que places s'aplicaran els següents criteris de prioritat:. 

Criteri 1r: Residents en la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits de participació.
Criteri 2n: Resta de persones que complisquen els requisits de participació.

Dins dels criteris de prioritat anteriors, les sol·licituds s'ordenaran per blocs, amb la prelació que es
detalla a continuació. Pel que les persones candidates, amb independència del criteri de prioritat que
els corresponga, hauran d'optar per la participació en un dels blocs a l'efecte d'ordenació. No obstant
l'anterior, hauran d'emplenar les dades sobre l'Historial Professional i el Formatiu en qualsevol apartat
en  el  qual  consideren  que  té  mèrits  professionals  o  formatius  relacionats  amb  les  qualificacions
convocades.
1r.- Bloc de sol·licitants que compten amb l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb la
qualificació professional, com a treballador assalariat o autònom, justificada mitjançant Vida Laboral,
contractes o certificats d'empresa o declaració responsable en el cas d'autònoms. 
2n.- Bloc de sol·licitants que compten amb l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb la
qualificació professional, com a voluntari o becari, justificada mitjançant certificats de l'organització  o
entitat corresponent.
3r.- Bloc de sol·licitants majors de 25 anys, que compten amb l'experiència laboral mínima exigida,
relacionada amb la qualificació professional, com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari i
no poden acreditar-ho amb la documentació assenyalada en els blocs 1r i 2n, però poden presentar
proves admeses en dret per a justificar-la.
4t.- Bloc de sol·licitants que no té l'experiència laboral mínima exigida, encara que compten formació
no  formal  suficient  relacionada  amb  les  Unitats  de  Competència  en  les  quals  es  preinscriuen,
justificada mitjançant certificat de l'entitat organitzadora.
5é.- Bloc de sol·licitants majors de 25 anys que no té amb l'experiència laboral mínima exigida i encara
que compten amb formació no formal suficient relacionada amb les Unitats de Competència en les
quals es preinscriuen, no disposen de certificat de l'entitat organitzadora, però que poden presentar
proves admeses en dret per a justificar-la.

Dins de tots els blocs les sol·licituds s'ordenaran, de manera decreixent, per estricte ordre d'arribada.



Es recorden els criteris d'ordenació: 

Les sol·licituds incloses en cada criteri de prioritat s'ordenaran per blocs amb la prelació que es detalla
a continuació: 

Bloc I: Professionals amb una experiència laboral mínima relacionada amb la qualificació professional. 

Bloc  II:  Professionals  que  compten  amb l'experiència  laboral  mínima  exigida,  relacionada  amb la
qualificació professional, com a voluntari o becari. 

Bloc III: Persones que reunint els requisits de la convocatòria d'experiència laboral no puguen justificar-
ho amb la documentació prevista en l'annex IV, sent majors de 25 anys. 

Bloc IV: Persones amb formació no formal relacionada amb les unitats de competència. 

Bloc  V:  Persones  que  reunint  els  requisits  de  la  convocatòria  de  formació  no  formal  no  puguen
justificar-ho amb la documentació prevista en l'annex IV, sent majors de 25 anys. 

Dins de tots els blocs les sol·licituds s'ordenaran, de manera decreixent, per estricte ordre d'arribada.

LLISTA PREINSCRITS PROVISIONALS ADMESOS

LLISTA PREINSCRITS PROVISIONALS EXCLOSOS

València, 16 de desembre de 2019

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/169141405/lista_prov_preins_adm.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/169141405/lista_prov_preins_excl.pdf

