DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ
PROFESSIONALS I ENSENYAMENTS DE
RÈGIM ESPECIAL

INICI FASE AVALUACIÓ
Es cita als candidats admesos a la reunió d'inici de la fase d'avaluació que es
realitzarà en el lloc i la data indicats al peu de l'escrit, havent d'aportar la
documentació següent:
- Sol·licitud de participació en la fase d'avaluació.
Punxe ací
- La còpia de l'imprés de taxa degudament pagada.
-Document justificatiu de trobar-se en situació d'exempció del pagament de
la taxa o de minoració d'aquesta, en cas de ser necessari.

TAXES
Segons la base número 18 de la convocatòria de la Resolució de 30 d’agost de 2018
d'aquesta Direcció General, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i
acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de
l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de
Seguretat i Medi Ambient.
“Per accedir a la fase d'avaluació cal abonar una taxa per cada unitat de competència
sol·licitada. L'esmentada taxa es fixarà a l'empara del que es disposa en l’ article 14.4 de
la Llei 20/2017, de 28 de decembre de Taxes.””
Durant l'any en curs, la taxa per Unitat de Competència a avaluar en la fase d'avaluació
serà de 12,36€.
Les exempcions o minoracions en l'import de la taxa seran les previstes en l’ article 14.4-2
de la Llei 20/2017, de 28 de desembre de Taxes:
-Es trobaren exempts del pagament de taxes els subjectes passius que es

troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat
mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.
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-Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota “els discapacitats
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100”.

ENLLAÇ DE L'IMPRÉS DE TAXES
Si desitja conèixer la informació per a la correcta obtenció del model de la taxa, en aquest
enllaç la trobarà:
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046pasos
En cas de tindre problemes de descàrrega de l'imprés de la taxa, contacte amb aquest
correu i li donarem les instruccions oportunes:

ivqp@gva.es

SEU
CICFP Canastell,
C/ Monovar, 5 03690
Sant Vicent del Raspeig.
Alacant

DATA

HORA

LLOC

14/5/2019

17,30h

Saló d’Actes

València a de 2 maig de 2019
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