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FAMÍLIA PROFESSIONAL: SEGURETAT I MEDI AMBIENT

LLISTA PROVISIONAL DE PREINSCRITS 

Termini per a rectificació o esmena fins al dia 07 novembre 2018 

La present llista s'ha elaborat basant-se en l'autobaremació del candidat. 

Es recorda que posteriorment la Comissió de Admissió comprovarà la documentació aportada per
la persona candidata 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 basant-se en la documentació aportada, la Comissió d'Avaluació, en el seu moment, podrà:
 Excloure  a la persona candidata que no complisca els requisits d'accés o que incórrega en

falsedat.
 Rebaremar al a persona candidata 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 dóna un termini de 5 dies hàbils  ,  fins al dia 07 novembre 2018,  perquè la persona
candidata 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  a l'ivqp@gva.es,  indicant  en
l'assumpte “Sol·licitud de reclamació o esmena”,  i  fent  constar  la  Família  Professional  per  la  qual
participen, núm. del 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 de les persones preinscrites admeses amb indicació del centre o seu
adjudicat, i de les  excloses. 

Es recorda els requisits de participació i admissió :

 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.

 Tenir 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció.

 Tenir experiència laboral relacionada amb les competències professionals sol·licitades:

Haver treballat en els últims 10 anys, en llocs relacionats amb les Unitats de Competència
objecte  de  la  convocatòria,  almenys  3  anys  (36  mesos),  amb un  mínim de  2000  hores
treballades en total.
Aquest és el requisit per a ser admés, però si el candidat té experiència anterior a aquests 10
anys, també ha de posar-la. 

• Haver-se inscrit en els censos publicats per Resolució de 14 de setembre de 2016 i de 5 de
maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial o
complir els requisits establits en aquests. 

La justificació dels requisits de participació així com de l'historial professional i/o formatiu (la formació
encara que no es tindrà en compte a l'efecte d'admissió, ha de reflectir-se per a les posteriors fases
d'assessorament i avaluació), es farà a través de la documentació que s'estableix en l'annex IV. La
falta del compliment dels requisits establits comporta l'exclusió de la convocatòria.
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Es recorden els criteris de prioritat: 

En el cas que hi haja més sol·licituds que places s'aplicaran els criteris de prioritat que es detallen a
continuació.

• Criteri 1°: Persones inscrites en els censos publicats per Resolució de 14 de setembre de
2016  i  5  de  maig  de  2017,  de  la  Direcció  General  de  Formació  Professional  i
Ensenyaments de Règim Especial 

• Criteri 2°: Persones que no havent-se inscrit en els censos citats en el criteri 1r compleixen
la següent condició: 

◦ Que exercisquen o hagen exercit,  almenys el temps previst punt 1, com a personal
aplicador de biocides dels tipus 2, 3, 4, 14, 18 i 19 (excepte els TP2 utilitzats en el
control de legionel·la (clau 100 del Registre Oficial de Biocides)) en empreses (o com a
autònoms) inscrites o inscrits: 

▪ En el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la Comunitat Valenciana
(*ROESB Comunitat Valenciana).

▪ O en el registre equivalent de qualsevol altra Comunitat o Ciutat autònoma si és
resident en la nostra Comunitat.

◦ I que estiguen en possessió del carnet de manipulador de biocides, nivell bàsic o del
carnet de manipulador de biocides, nivell qualificat o del certificat de professionalitat de
Gestió de Serveis per al Control d'Organismes Nocius (o tindre adquirides les seues
unitats de competència reconegudes) sense tindre cap dels carnets anteriors. 

Es recorden els criteris d'ordenació: 

Dins dels criteris de prioritat anteriors, les sol·licituds s'ordenaran per l'experiència laboral acreditada,
ordenades de forma decreixent pel major nombre de dies acreditats mitjançant l'informe de vida laboral
o informe de la mutualitat corresponent, comptats com a màxim fins al dia anterior al començament de
la  preinscripció,  inclusivament.  En  cas  d'empat  les  persones  candidates  s'ordenaran,  de  forma
decreixent, per ordre d'arribada de la sol·licitud. 
 

ENLLAÇ LLISTA PREINSCRITS PROVISIONALS ADMESOS

ENLLAÇ LLISTA PREINSCRITS PROVISIONALS EXCLOSOS

València, 30 de Octubre 2018

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/0/Lista_admitidos_preinscripci%C3%B3n_biocidas/c8692aa6-25d6-4fe9-b088-82c3c6aa7a54
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/0/Lista_excluidos_preinscripci%C3%B3n_biocidas/9692edf0-4d94-4dc1-8180-336073dbb112

