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SOL·LICITUD DE REGISTRE DE CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE 
VALENCIÀ PREVISTOS EN L’ORDRE 7/2017 DE 2 DE MARÇ 

  
SOLICITUD DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE VALENCIANO PREVISTOS 

EN LA ORDEN 7/2017 DE 2 DE MARZO

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOLLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTODATA DE NAIXEMENT 
FECHA DE NACIMIENTO 

Per a notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en aquesta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord amb el 
que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: 
A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos:

SÍ NO

NORMATIVAB
Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials 
administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la 
validació d'altres títols i certificats. 
Orden 7/2017, de 2 de marzo de 2017, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan los certificados 
oficiales administrativos de conocimientos de valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador y la 
homologación y la validación otros títulos y certificados.

C CERTIFICAT QUE ACREDITA 
CERTIFICADO QUE ACREDITA

NIVELL DEL CERTIFICAT QUE ACREDITA 
NIVEL DEL CERTIFICADO QUE ACREDITA

 A2  B1  B2  C1  C2

ENTITAT QUE EXPEDEIX EL CERTIFICAT PER SUPERACIÓ DE PROVA: 
ENTIDAD QUE EXPIDE EL CERTIFICADO POR SUPERACIÓN DE PRUEBA:

Escoles oficials d'idiomes

CIEACOVA 

Institut Ramon Llulll

Universitat de territori de Catalunya o Illes Balears

Universitats públiques valencianes

Govern d'Andorra

Institut Francocatalà de la Universitat Perpinyà

Direcció General de Política Lingüiística de Catalunya 
o del Govern de les Illes Balears   

Consorci per a la Normalització Lingüística

Altres

Sol·licita el registre del certificat que acredita  
Solicita el registro del certificado que acredita

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se us informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/2018). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales 
(BOE n.º 294, de 06/12/2018).

Una vegada registrat el certificat en el Servei d’Acreditació s’enviarà a la persona interessada un correu electrònic  amb la indicació del 
número de registre i nivell. 
Una vez registrado el certificado en el Servicio de Acreditación se enviará a la persona interesada un correo electrónico  con la indicación del 
número de registro y nivel.

, d del

Firma:

SOL·LICITUD 
SOLICITUDD

La persona interessada / La persona interesada

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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Per a notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en aquesta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord amb el 
que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: 
A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos:

SÍ NO

NORMATIVAB
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SOLICITUD DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE VALENCIANO PREVISTOS EN LA ORDEN 7/2017 DE 2 DE MARZO
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Per a notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en aquesta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:
A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos:
NORMATIVA
B
Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
Orden 7/2017, de 2 de marzo de 2017, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador y la homologación y la validación otros títulos y certificados.
C
CERTIFICAT QUE ACREDITA
CERTIFICADO QUE ACREDITA
NIVELL DEL CERTIFICAT QUE ACREDITA
NIVEL DEL CERTIFICADO QUE ACREDITA
ENTITAT QUE EXPEDEIX EL CERTIFICAT PER SUPERACIÓ DE PROVA:
ENTIDAD QUE EXPIDE EL CERTIFICADO POR SUPERACIÓN DE PRUEBA:
Sol·licita el registre del certificat que acredita 
Solicita el registro del certificado que acredita
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se us informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/2018).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano  administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales (BOE n.º 294, de 06/12/2018).
Una vegada registrat el certificat en el Servei d’Acreditació s’enviarà a la persona interessada un correu electrònic  amb la indicació del número de registre i nivell.
Una vez registrado el certificado en el Servicio de Acreditación se enviará a la persona interesada un correo electrónico  con la indicación del número de registro y nivel.
,
d
del
Firma:
SOL·LICITUD
SOLICITUD
D
La persona interessada / La persona interesada
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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