
 

Preguntes freqüents per a suport als ciutadans 

1. Introducció. 

2. Problemes en l'accés a la plataforma.  

2.1 Com obtindre el certificat digital? 

2.2 Error: hi ha un problema amb el certificat de seguretat del lloc web.  

2.3 Resolució de problemes tècnics d'accés o firma.  

3. Un candidat ha omplit una sol·licitud i en el procés no se li ha tornat el justificant.  

4. Connectar-se a la plataforma de tramitació. 

5. Carpeta ciutadana.  

6. Tornar a generar un justificant.  

7. Sol·licitud d'inscripció / actualització en borsa.  

7.1 Com he d'omplir el telèfon / mitjans de localització?. 

7.2 Al guardar em diu que he d'omplir els camps obligatoris.  

7.3 Quantes categories i departaments puc sol·licitar?.  

7.4 Ja estic inscrit en edicions anteriors però vull inscriure'm en una categoria nova 
o modificar la selecció de departament d'una categoria a què estic inscrit, què he 
d'indicar en la sol·licitud? 

7.5 Com he d'omplir la sol·licitud si ja estic inscrit en la borsa i en la nova edició no 
es convoquen totes les categories de les llistes d'ocupació temporal? 

7.6 Què ocorre si no indique una categoria en què ja estic inscrit? 

7.7 Com he d'omplir els apartats d'estats voluntaris?  

 

1. Introducció 

La plataforma de tramitació de la Generalitat permet a l'usuari emplenar sol·licituds o aportar documentació, 
tot això en format electrònic. L'objectiu d'aquest document és resoldre els dubtes més habituals que es 
formulen els ciutadans en fer ús d'aquest servei. 

2.Problemes en l'accés a la plataforma 

2.1 Com es pot obtenir el certificat digital? 

Per a l'accés mitjançant certificat digital, bé siga des de l'opció “Certificat digital” o “Cl@ve”, en 
http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registre-de-usuari s'indiquen els punts de registre on poden 
obtenir el certificat. 



 
 
Els certificats vàlids són tant el de persona física de l’ACCV i entitats compatibles com el DNI electrònic.  
 

2.2 Error: hi ha un problema amb el certificat de seguretat del lloc web 

 
Si apareix aquest avís, seleccione l'opció “Vaja a aquest lloc web (no recomanat)”. El que és recomanable 
és instal·lar-se els certificats de base i intermedis de l'ACCV. 

2.3 Resolució de problemes tècnics d'accés o signatura 

Si té qualsevol dificultat o problema tècnic amb els mètodes d'accés proporcionats, per a accedir a l'àrea 
personal o per a realitzar la signatura electrònica i completar la sol·licitud, pot consultar la llista de preguntes 
freqüents de la Generalitat https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia i 
seguir les instruccions que aquí s'indiquen. 

En cas de persistir els problemes, enviar captura de pantalla amb el problema que es mostra al compte 
generalitat_en_red@gva.es. 

3 Un candidat ha emplenat una sol·licitud i en el procés no se 
li ha retornat el justificant 

Normalment, si la sol·licitud ha sigut enviada correctament (encara que a vegades pot donar un error a 
causa del temps excessiu per saturació de la xarxa), el ciutadà sol·licitant podrà recuperar-ho des de la 
seua àrea personal dins de la plataforma de tramitació de la Generalitat. 

 
 
Des de la pàgina http://www.gva.es, fent clic en l'opció Carpeta Ciutadana, l'usuari accedeix a la seua safata 
de sol·licituds on haurà d'identificar-se de nou amb el seu certificat electrònic o DNI-e . Una vegada dins, si 
té sol·licituds completades, li apareixerà l'opció “Sol·licituds entregades”, a través de la qual pot comprovar 
si apareix la que acaba de tramitar. Pot comprovar l'estat en què està la sol·licitud prement sobre ella, i si 
està disponible per a la seua descàrrega el PDF de justificant, això significarà que sí que s'ha registrat 
correctament. 
 



 

 
 

4 Connectar-se a la plataforma de tramitació 

Quan s'accedeix a un tràmit telemàtic, el primer que apareix és la pantalla per a identificar-se en la 
plataforma (si no s'ha identificat anteriorment). 

 
 

 
Per a l'accés mitjançant certificat digital, bé siga des de l'opció “Certificat digital” o “Cl@ve”, en 
https://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/ s'indiquen els punts de registre on poden 
obtenir el certificat. 
 
Els certificats vàlids són tant el de persona física de l'ACCV i entitats compatibles, com el DNI electrònic.  
 
Si hi ha problemes amb el DNI electrònic, el millor és que comproven primer si els funciona correctament 
ací: 
 
http://www.dnielectronico.es/portalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&aneu_menu=[17] 
 
Disposa de més informació de l'accés mitjançant Cl@ve en https://clave.gob.es/clave_home/clave.html 
 



 
Per a identificar-se i accedir al tràmit telemàtic, és necessari disposar d’un certificat digital expedit per 
l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)  i haver-lo instal·lat en l'equip, accedir 
mitjançant el DNI electrònic o usar el sistema Cl@ve.  
 
Disposa de més informació de l'accés mitjançant Cl@ve en https://clave.gob.es/clave_home/clave.html 
 
Per a l'accés amb certificat digital li recomanem que accedisca a través de l'opció Cl@ve – 
DNIe/Certificat electrònic. Després d’haver instal·lat el certificat digital, s'identifica en la plataforma 
prement en el botó “Accedir”. 
 
Apareix una finestra amb els certificats digitals que estan instal·lats en l'equip. Cal seleccionar el certificat 
corresponent per a accedir al sistema i prémer el botó «Acceptar». 
 
Una vegada identificat en el sistema, l'usuari ha de seguir els passos de la pantalla inicial del tràmit. 
 

 
 

5 Carpeta ciutadana 

La carpeta ciutadana és un espai on l'usuari que es connecta a la plataforma pot consultar i actualitzar les  
dades personals i les preferències, continuar emplenant tràmits pendents, consultar els justificants generats 
amb anterioritat o informar-se de les notificacions que haja rebut.  
 
Està accessible mitjançant certificat digital en l'opció Carpeta Ciutadana del portal de la Generalitat, en la 
següent adreça: 
https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html 
 

 
 
Les accions que poden realitzar-se en la bústia personal venen representades per un menú d'enllaços situat 
en la part lateral de la pàgina. 
 



 

 
 

Per a accedir als tràmits sol·licitats, s'ha de prémer a la secció “Como va lo mío” / “Com va això meu”, que 
mostra totes les sol·licituds entregades i aquelles pendents d'entregar. 
 

6 Tornar a generar un justificant 

Una vegada es completa i es lliura telemàticament un tràmit amb signatura electrònica, es genera un 
justificant. Per a tornar a consultar el justificant que s’ha generat per a una sol·licitud n'hi ha prou amb 
accedir a la pantalla de Sol·licituds Entregades dins de la Carpeta Ciutadana (Opció “Como va lo mío” / 
”Com va això meu”) i prémer sobre una sol·licitud. S'obrirà la pantalla amb la informació d'aquesta, i ací es 
trobarà, dins de l'apartat de Documentació, el botó corresponent per a la descàrrega i impressió del 
justificant. 
 

 



 
 
. 

7 Sol·licitud d'inscripció / actualització en borsa 

7.1 Com he d'emplenar el telèfon / mitjans de localització? 

Els telèfons de l'apartat “Dades personals” corresponen a informació personal dels candidats, mentre que 
els telèfons de l'apartat “Mitjans de localització” són els telèfons que s'utilitzaran en l'aplicació de borsa per a 
notificar als candidats sobre la seua assignació a noves ofertes de treball. 
 
El Telèfon de Treball (Dades personals) només pot completar-se en el cas que la sol·licitud siga per al torn 
de Promoció Interna Temporal i el seu emplenament és obligatori. 

7.2 En guardar em diu que he d'emplenar els camps obligatoris. 

Els camps que estan marcats amb un asterisc roig són obligatoris, per la qual cosa han de tenir 
obligatòriament un valor indicat. 
 
Hi ha altres camps que són obligatoris però no estan marcats per l'asterisc. Aquests camps seran 
convenientment advertits com a obligatoris per missatges en pantalla, si escau. 

7.3 Quantes categories i departaments puc sol·licitar? 

Els candidats han d'indicar un màxim de tres categories (entre categories estatutàries d'institucions 
sanitàries i funcionarials), així com un màxim de set departaments per categoria. El nombre mínim de 
categories a sol·licitar és d’una. Aquesta selecció ha d'incloure tant les categories en les quals vulga 
inscriure's com aquelles en les quals ja estiguera inscrit i vulga mantenir. En emplenar una sol·licitud, les 
categories que no s'incloguen en la selecció es donaran de baixa en el moment de la publicació de la llista 
definitiva de borsa. 
La llista de categories que pot seleccionar està descrita en la convocatòria de borsa, disponible en la página 
principal de la web de la Conselleria. 
 http://www.san.gva.es  
 
En el cas del torn de promoció interna temporal només podrà sol·licitar categories o cossos i escales del seu 
mateix règim jurídic. 

7.4 Ja estic inscrit en edicions anteriors, però vull inscriure'm en una 
categoria nova o modificar la selecció de departament d'una categoria 
a la qual estic inscrit. Què he d'indicar en la sol·licitud? 

En la sol·licitud d'inscripció es precarregaran les categories i departaments que tenen sol·licitades 
actualment. Si ho desitgen, poden modificar les categories i departaments que tenen triats fins a completar 
un màxim de tres categories i 7 departaments per categoria. Aquesta elecció de categories i departaments 
substituirà per complet la seua inscripció en edicions anteriors i es farà efectiva quan es publiquen 
les llistes definitives de la nova edició. Això significa que si, per exemple, un candidat té actualment tres 
categories sol·licitades en l'edició de borsa que està en vigor i vol inscriure's a una nova que està oferida en 
la nova convocatòria, haurà de mantenir les dues categories de les tres que ja tenia, i substituir la tercera 
per la nova categoria desitjada. 
 



 

7.5 Com he d'emplenar la sol·licitud si ja estic inscrit en la borsa i en la 
nova edició no es convoquen totes les categories de les llistes 
d'ocupació temporal? 

En el cas que no es convoquen totes les categories professionals en la nova edició de les llistes d'ocupació 
temporal i ja estiguera inscrit en edicions anteriors, l'aplicació precarregarà totes les categories i 
departaments que té sol·licitades actualment, però només podrà afegir categories o fer variacions o 
modificacions de categories i departaments sobre aquelles categories professionals convocades. 
 

7.6 Què ocorre si no indique una categoria en la qual ja estic inscrit? 

Els candidats han d'indicar tant les categories i departaments nous en els quals volen inscriure's en la nova 
convocatòria de borsa, com les categories en les quals desitgen romandre en cas que ja hi estiguen inscrits. 
Si actualment el candidat està inscrit en una categoria, i en la nova sol·licitud de les llistes d'ocupació no la 
inclou, la seua inscripció en aquesta categoria serà anul·lada. És a dir, les sol·licituds de les diferents 
edicions de borsa no són acumulatives, l'última sol·licitud anul·la l'anterior. 
 

7.7 Com he d'emplenar els apartats d'estats voluntaris? 

Nomenaments de curta duració i a temps parcial: 
 
Aquests tipus de nomenaments són de sol·licitud voluntària per al torn ordinari, per tant haurà d'indicar si vol 
ser cridat per a aquest tipus de nomenaments o no. 
 
 
Disponible per a vacants o disponible especial: 
 
Aquesta situació suposa la disponibilitat per a rebre ofertes de llocs vacants quan s'estiga ocupant una plaça 
no vacant. L’activació o la no activació ha de ser realitzada tant pel torn ordinari com  pel torn de promoció 
interna temporal.  
 
Promoció interna 
 
Aquest apartat serà accessible únicament per al torn de promoció interna temporal i es podrà optar per ser 
cridats únicament a places vacants o ser cridats per a places vacants i ofertes de més de tres mesos. 
 
Les sol·licituds d'estats voluntaris es faran efectives amb la publicació de les llistes definitives de l'edició 18 
de les llistes d'ocupació temporal. Les sol·licituds relatives a les edicions 16 i 17,  es realitzaran a través del 
tràmit ordinari. 
 
 
 


