
LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ
Segons el punt 9.4 de l'annex I de la Resolució de Resolució de 15 de novembre de 2018 que 
promou el present procediment:

La  comissió  d'admissió  ha  analitzat  les  al·legacions  presentades  pels  interessats/des  i  han
elaborat les llistes definitives d'admesos i exclosos. 

Respecte  d'això  s'entenen  respostes  les  reclamacions  a  través  de  la  publicació  dels  llistats
definitius i desestimades totes aquelles reclamacions interposades als llistats provisionals que no
s'hagen incorporat als llistats definitius.

(llistats al final document)

INICI FASE ASSESSORAMENT
Es convoca als candidats admesos a la reunió d'inici de la fase d'assessorament que tindrà lloc
segons calendari següent i a la qual hauran d'aportar:

- Sol·licitut de participació en la fase d'assessorament
.

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
de la mateixa, en cas de ser necessari.

SEU DIA HORA LLOC
IES BENICALAP
Carrer  del  Doctor  Nicasi
Benlloch,  130,  46015
València

30/05/2019 16h Salón de Actos

TAXES
Segons la base número 18 de la convocatòria de la Resolució de 23 març de 2018, de la Direcció
General  de  Formació  Professional  i  Ensenyaments  de  Règim  Especial,  de  la  Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un
procediment per a 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 transport i manteniment de vehicles

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial
Servici de Gestió de la Formació i Qualificació Professional
Av. Campanar, 32 -  46015 València

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/SOLICITUD+asesoramiento-1_saltv.odt


“Per accedir a la fase d'assessorament cal abonar una taxa única. L'esmentada taxa es
fixarà a l'empar del que disposa l'article 14.4 de la Llei 20/2017, de 28 de decembre de
Taxes.”
Durant l'any en curs, la taxa de fase d'assessorament serà de 25,76 €.

Les exempcions o minoracions en l'import de la taxes seran les previstes en l'articule 14.4
del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana:

-Es trobaren exempts del pagament de taxes els subjectes passius que es
troben  inscrits  com  a  demanants  legals  d'ocupació,  amb  una  antiguitat
mínima de tres mesos, referida a la data de la respectiva inscripció.

-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 saber 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-046-
pasos

En cas de tindre problemes de descàrrega de l'imprés de la taxa, contacte al següent
correu i li donarem les instruccions oportunes 

 LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS EN FASE ADMISIÓ, 

LLISTAT DEFINITIU D'EXCLOSOS EN FASE ADMISIÓ, 

LLISTAT DEFINITIU EN ESPERA EN FASE ADMISIÓ, 

València 16 de maig de 2019

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial
Servici de Gestió de la Formació i Qualificació Professional
Av. Campanar, 32 -  46015 València

ivqp@gva.es

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/LISTA+ESPERA+definitivos+Admisi%C3%B3n.pdf/188edcae-6023-42f2-8bea-64a6db6efec0
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/excluidos+definitivos+Admisi%C3%B3n.pdf/15706fe7-1f03-4dbf-ade7-5bbf19e15d21
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/Admitidos+definitivos+Admisi%C3%B3n.pdf/8339213b-94ae-42de-b0e0-f440f715997f
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos
http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9775

