
1- COM EM PUC INSCRIURE?

De dues formes:

1. Si tinc certificat de firma digital puc inscriure'm accedint a la pàgina web «Http://www.gva.es»,
apartat:  Atenció al ciutadà, Guia PROP, ocupació pública. En la casella "Descripció" identifique la
convocatòria per la denominació del cos/escala/APF o bé pel número de convocatòria.

Una vegada he accedit  al  procés selectiu en què vull  participar,  he d'accedir  a  "tramitar  amb
certificat" (icona part superior).
1r. s'ompli el formulari,
2n. s'abonen els drets d'examen; i
3r. NO OBLIDEU registrar (gravar/validar) el document de forma telemàtica. 

NO CAL EN AQUEST CAS PRESENTAR EN SUPORT PAPER LA SOL·LICITUD OMPLIDA

2. Si no tinc certificat de firma digital o no desitge la tramitació telemàtica: 
-L'imprès gratuït per a sol·licitar la participació en el procés i liquidar la taxa per drets d'examen
està disponible en la mateixa pàgina web  «Http://  www.gva.es» Atenció al ciutadà, Guia PROP,
ocupació pública.  En la casella  "Descripció" identifique la convocatòria per la  denominació del
cossos/escala/APF o bé pel número de convocatòria.

Una vegada he accedit he de cercar (es troba al final) "Seguiment"  Fase: Convocatòria  [Bases i
obertura de termini, i clicar. A continuació buscar "SOL·LICITUD I TAXA PER ADMISSIÓ A PROVES
SELECTIVES".

Descarregat el document, l'òmplic i imprimisc. Aquest mateix document és el que he d'utilitzar per
acudir  a una entitat  col·laboradora en la recaptació tributària de les relacionades en el marge
lateral del document, i abonar-hi els drets d'examen.  En la sol·licitud haurà de constar que s'ha
realitzat el corresponent ingrés mitjançant validació de l'entitat col·laboradora en què es realitze, a
través de certificació mecànica, segell i signatura, o tiquet acreditant-ne el pagament.

Efectuat  el  pagament  de la  taxa  corresponent,  es  presentarà l'imprès  de sol·licitud SIGNAT en
qualsevol de les oficines relacionades en l'annex V de la convocatòria, o en la forma prevista en
l'article 16 de la Llei 39/2015.

2. COM S'OMPLI LA SOL·LICITUD?

-FORMAT LLETRA: tant se val majúscula que minúscula, però sempre una lletra per quadre. (SI NO 
CAP, ABREVIAR).

DADES DE LA CONVOCATÒRIA:
Casella 25: indicar el número de la convocatòria i l'any de l'OOP que correspon, tal com es conté en
l'ordre per la qual es convoca el procés selectiu.
Casella 26: marcar sempre X
Casella 27, DENOMINACIÓ: indicar la denominació del cos/escala/apf/categoria professional 
(exemple "superior tècnic d'Arquitectura", o bé "A1-18").



Casella  28:  marcar  amb  una X,  el  grup o  subgrup professional  a  què correspon el  procés  (en
l'exemple anterior es marcaria A1).

Casella 29: marcar AG si el cos/escala pertany al sector d'administració general o AE si pertany a
administració especial.

Casella 30: Indicar el torn pel qual s'opta:

Lletra L si s'accedeix per torn lliure

Lletra D si s'accedeix pel torn de persones amb diversitat funcional

Lletra P si s'accedeix per promoció interna

Apartat 33. Per al cas d'optar pel torn de diversitat funcional (per tenir un grau de discapacitat
igual o superior al 33%) indicar el tipus de diversitat funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial.

Apartat 34: assenyalar amb X si necessita o no mesures d'adaptació. Si marca la casella de SÍ, ha de
marcar  en  l'apartat  35  quin  tipus  de  mesures  sol·licita  de  les  previstes  en  les  bases  que  les
descriuen amb els números de l'1 al 6, de manera que si per exemple se sol·licita la descrita amb el
número 3  (augment  de  la  grandària  dels  caràcters  del  qüestionari,  per  dificultat  de  visió),  es
marcarà en l'apartat 35 el número 3.

TÍTOLS ACADÈMICS: 

Apartat 36. Indicar la titulació que es posseeix i que ha de coincidir amb la o les exigides per a
participar en el procés selectiu, titulacions que es determinen en les bases de la convocatòria.

Apartat 37. Aquest apartat només cal omplir-lo si en les bases de la convocatòria corresponent
s'exigeix  una  titulació  addicional  o  una  formació  addicional  per  a  poder  participar.  (NOMÉS
s'ompliria en el cas que, per a participar en el procés selectiu d'accés al cos/escala/APF, s'exigisca
més d'una titulació o formació específica o experiència mínima, com a requisit).

Apartats  38:  a  omplir  SI  LA  CONVOCATÒRIA  ÉS  PEL  TORN  DE  PROMOCIÓ INTERNA.  En  “dada
addicional 1” s'indicarà la modalitat de promoció interna per la qual s'opta, marcant amb una ics
(X) en el número corresponent d'acord amb la classificació següent:

1.  Promoció interna vertical

2. Promoció interna horitzontal

3.  Promoció interna mixta

Si l'aspirant no indica aquesta opció, s'entendrà que opta per la promoció interna vertical.

Apartat 39 i 40.1 i 3: Només s'omplin si així ho indica la convocatòria específica.

Apartat 40.2: es marcarà només per les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola,
però que estiguen exemptes de la realització de la prova de castellà (els supòsits d'exempció estan
arreplegats en les bases de la convocatòria).

Apartat 41: es farcida en el cas que s'estiga exempt de pagar els drets d'examen o bé si es disposa
d'una bonificació. 



PUC MODIFICAR LA MEUA SOL·LICITUD?
-Si l'he presentada telemàticament, puc modificar-la presentant la sol·licitud nova en suport paper,
indicant les dades que vull  modificar i  adjuntant una còpia de la instància presentada que vull
modificar  (acompanyant  el  justificant  que  vaig  abonar  amb  la  primera  sol·licitud  els  drets
d'examen).
-Si  l'he  presentada  de  manera  presencial,  també  puc  modificar-la  presentant  una  sol·licitud
genèrica en suport paper i acompanyant el justificant que vaig abonar amb la primera sol·licitud els
drets d'examen.

QUE PASSA SI HE PAGAT DE MÉS O DE MENYS?
Si s'ha pagat de més, es presentarà una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
Si s'ha pagat de menys: si vaig presentar la sol·licitud de manera telemàtica amb certificat de firma
digital,  s'abonaran  novament  els  drets  d'examen,  i  se  sol·licitarà  la  devolució  del  primer
abonament. En el cas que s'haguera presentat en suport paper (presencial), es pot abonar només
la diferència amb una nova sol·licitud.


