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GUIA PER A LA INSCRIPCIÓ MITJANÇANT TRÀMIT TELEMÀTIC EN LES 
PROVES SELECTIVES CONVOCADES PER LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

La inscripció en les proves selectives ha de fer-se a través del tràmit telemàtic creat per a cada 
convocatòria. 

 

IMPORTANT: 

Per a la tramitació telemàtica es requerirà la identificació del sol·licitant a través d'un dels 
sistemes següents: 

• DNI electrònic. Informació en https://www.dnielectronico.es/portaldnie/ 
• Certificat electrònic. Informació en https://www.accv.es/menus/ciudadanos/ 
• Cl@ve: Informació en https://clave.gob.es/clave_home/clave.html 

A diferència dels altres dos, el sistema Cl@ve no requereix cap instal·lació i es pot usar tant en PC com en 
dispositius mòbils. Però per a utilitzar-lo és necessari registrar-se prèviament en el sistema Cl@ve 
mitjançant un dels procediments previstos en https://clave.gob.es/clave_home/registro.html 

 
 

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC 

L'accés a tots els tràmits telemàtics per a la inscripció en les proves selectives convocades per la 
CVMC és a través del portal d'ocupació pública de la Generalitat. Per a accedir-hi cal entrar en 
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i, una vegada dins, fer clic en “Cercador 
Ocupació Pública”.  

 

https://www.accv.es/menus/ciudadanos/
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
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Dins del cercador d'ocupació pública hi ha diverses maneres d'arribar a la convocatòria. El 
sistema més senzill és escriure en la casella “Descripció” la clau que apareix en cursiva en la base 
3.1 de cada convocatòria (en l'exemple és 01/21-CVMC) i, després, fer clic en “Cercar”. 

 

Amb això es visualitzarà directament l'accés a aquesta convocatòria. 

Entrant en aquest accés es podrà veure tota la informació sobre la convocatòria, la qual anirà 
actualitzant-se durant tot el procés selectiu. El tràmit telemàtic situat en aquesta adreça web 
serà la via per a totes les comunicacions que s'hagen de produir durant tot el procés entre la 
CVMC o l'òrgan tècnic de selecció i els opositors. 

 

INICIAR LA TRAMITACIÓ: IDENTIFICACIÓ 

Per a tramitar la inscripció haurà de fer-se clic en la icona “Tramitar amb certificat” situada en 
la part superior de la pàgina amb la informació sobre la convocatòria.  

 

S'obrirà l'assistent de tramitació. Ha de fer-se clic en “Accedeix”. 
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Aquest accés dirigeix a la pàgina del sistema Cl@ve del govern d'Espanya per a la identificació 
electrònica dels ciutadans amb les administracions públiques. 

 

 

 

Els sistemes d'identificació possibles són: 

1- DNI o certificat electrònic: Requereix que el certificat i el sistema d'autosignatura  
estiguen instal·lats en el PC. 

2- Cl@ve permanent: No requereix instal·lació i es pot usar tant en PC com en dispositius 
mòbils. Però és necessari registrar-se prèviament en el sistema Cl@ve.  

 

Efectuada la identificació a través de qualsevol d'aquests sistemes, es torna a l'assistent de 
tramitació per a la convocatòria. 

 

 

Ha de fer-se clic en el botó verd “Nova tramitació”. 

Apareix la relació i descripció de tots els passos que s’han de realitzar per a la inscripció. Cal 
destacar que si no s'arriba a completar el pas REGISTRAR, la sol·licitud no estarà presentada. 
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Llegides les instruccions, ha de marcar-se el botó verd “Començar”.  
S'obrirà el pas “2-Emplenar”. 
 

 
 
Ha de fer-se clic sobre “SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ…” per a accedir al formulari. 
Durant tot el procés del tràmit telemàtic, finalitzada una fase, s'haurà de fer clic en el 
botó verd “Continuar” per a passar a la següent. 
 
 
EMPLENAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD 

Els camps marcats amb asterisc s’han d’emplenar obligatòriament, per la qual cosa no 
es podrà prosseguir amb la tramitació si no estan emplenats. 
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A) Dades d'identificació 

Es carregaran del sistema d'identificació el Nom, Cognoms i DNI. 
Han de revisar-se si són correctes. 
La resta de dades les emplenarà el/la sol·licitant, i són obligats els camps marcats 
amb asterisc. 

 

B) Dades de la convocatòria 

Les dades sobre Convocatòria/Oferta/Categoria/Grup es carreguen 
automàticament per a cadascuna de les convocatòries, i el/la sol·licitant les pot 
modificar. 

Hauran d'emplenar-se, si escau, els camps següents: 

 ALTRES DADES SEGONS CONVOCATÒRIA: Emplenar únicament quan en una 
convocatòria concreta s'especifique.  

 TORN DE DIVERSITAT FUNCIONAL: En els casos en què la convocatòria 
preveja un torn per a persones amb diversitat funcional, el/la sol·licitant que 
tinga reconeguda algun tipus de discapacitat podrà optar a participar-hi de 
la forma següent: 

o Triant el torn en el desplegable (el torn de diversitat funcional 
intel·lectual només existeix en les convocatòries en les quals es 
preveu específicament). 

o Marcant el tipus o tipus de discapacitat que es té acreditada 
(física/psíquica/sensorial). 

 NECESSITAT D'ADAPTACIÓ PER DIVERSITAT FUNCIONAL: En qualsevol cas 
(independentment que en la convocatòria es preveja o no un torn per a 
diversitat funcional), si el/la sol·licitant necessita algun tipus d'adaptació per 
a participar en les proves a causa de diversitat funcional, haurà d'indicar-ho 
marcant aquesta casella i especificant el tipus d'adaptació requerida. Si el 
tipus d'adaptació no està entre les previstes es marcarà “Altres” i 
s'especificarà en el camp emplenable.  

Si es marca “Ampliació del temps”, la necessitat de l'adaptació haurà de 
justificar-se documentalment d'acord amb el que es preveu en la 
convocatòria. La documentació podrà aportar-se en la mateix sol·licitud 
telemàtica en la fase “3-Documentar”.  

 

C) Requisits 

Hauran d'emplenar-se, si escau, els camps següents: 

 
 TITULACIÓ ACADÈMICA: Haurà de triar-se en el desplegable una de les 

titulacions exigides per a participar en el procés selectiu segons la 
convocatòria. En el cas que se’n dispose de més d'una de les exigides, només 
cal marcar-ne una (no és possible marcar-ne més d'una), ja que només és 
necessària una com a requisit, amb independència que, posteriorment i una 
vegada superada la fase d'oposició, es facen constar totes les titulacions 
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valorables en la fase de concurs. En el cas que es dispose d'una titulació 
equivalent a les requerides per la convocatòria però que no estiga entre les 
que mostra el desplegable, es marcarà “Altres” i s'especificarà en la casella 
“DESCRIPCIÓ D'ALTRES TITULACIONS EQUIVALENTS”. 

 NIVELL DE VALENCIÀ: Es marcarà el nivell de valencià que es tinga entre les 
opcions del desplegable. El desplegable només mostra els nivells igual o 
superior al requerit per la convocatòria. 

 ALTRES IDIOMES EXIGITS (aquesta casella només estarà habilitada en els 
casos en què la convocatòria exigeix com a requisit un determinat nivell 
d'algun idioma, amb independència que, posteriorment, en la fase de 
concurs, es puguen fer constar tots els coneixements d'idiomes perquè es 
valoren com a mèrit). Es marcarà el nivell que es té en l'idioma exigit entre 
les opcions del desplegable. El desplegable només mostra els nivells igual o 
superior al requerit per la convocatòria. 

 ALTRES REQUISITS SEGONS CONVOCATÒRIA: Emplenar únicament quan en 
una convocatòria concreta s'especifique. 

El compliment dels requisits exigits en la convocatòria i al·legats en la sol·licitud no 
s'haurà d'acreditar documentalment més que al final del procés selectiu i per part 
dels qui l'hagen superat. No obstant això, es recorda que la convocatòria exigeix que 
les condicions per a l'admissió en les proves hauran de reunir-se en el moment que 
finalitze el termini de presentació de sol·licituds, per la qual cosa, encara que la 
persona haja sigut admesa en el procés selectiu i l'haja superat amb èxit, si finalitzat 
aquest no acredita documentalment que disposava en el seu moment dels requisits 
que va al·legar, no podrà prendre possessió del lloc. 

 

D) Drets d'examen 

 DRETS D'EXAMEN: Ha de triar-se en el desplegable una de les opcions. 
Cadascuna té un efecte diferent en la tramitació de la inscripció: 

o Pagament dels drets d'examen íntegre: És necessari pagar la 
taxa completa, pagament que s'exigirà dins de la mateixa 
tramitació telemàtica en la fase “4-Pagar”, i no podrà continuar-
se la tramitació fins que el pagament no estiga satisfet. 

o Pagament dels drets d'examen amb bonificació: És necessari 
pagar la taxa per l'import reduït segons la convocatòria. El dret 
a la bonificació, d'acord amb el que es preveu en la 
convocatòria, s'haurà d'acreditar documentalment en la fase 
“3-Documentar” de la tramitació telemàtica. El pagament 
s'exigirà dins de la mateixa tramitació telemàtica en la fase “4-
Pagar”, i no podrà continuar-se la tramitació fins que el 
pagament no estiga satisfet. 

o Exempció: Marcar aquesta opció suposarà emplenar 
necessàriament la casella “EXEMPCIÓ DRETS D'EXAMEN”, triant 
en el desplegable la causa que motiva el dret a aquesta 
exempció segons el que es preveu en la convocatòria. Aquest 
dret haurà d'acreditar-se documentalment en la fase “3-
Documentar” de la tramitació telemàtica. En la fase “4-Pagar” 
l'assistent indicarà que no ha de realitzar-se cap pagament i 
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permetrà continuar la tramitació sense realitzar cap acció en 
aquesta fase. 

o Ja pagat (millora de sol·licitud): Aquesta opció haurà de marcar-
se en el cas en què la sol·licitud que s'estiga emplenat siga una 
segona sol·licitud presentada respecte de la mateixa 
convocatòria en què ja s'ha presentat i pagat els drets 
d'examen. L'opció permetrà que, encara que la primera 
sol·licitud quede anul·lada per la presentació de la segona, es 
mantinguen els drets d'examen que ja van ser abonats. Marcar 
aquesta opció suposarà emplenar necessàriament la casella 
JUSTIFICACIÓ NO PAGAMENT DRETS D'EXAMEN fent constar-hi 
la referència del Número registre que conste en el justificant del 
registre d'entrada de la primera sol·licitud. 

 

E) Borses de treball temporal 

En aquest apartat la persona sol·licitant indicarà si vol, en el cas de no superar 
el procés selectiu, integrar-se en les borses de treball que es constituïsquen per 
a la categoria d'acord amb el que es preveu en la convocatòria. 

En el cas de voler integrar-se en borsa, haurà d'indicar-ho marcant la casella de 
la província o províncies en les borses en les quals vulga integrar-se. No estaran 
habilitades per a marcar-se les caselles de les províncies en què no es preveja la 
constitució de borsa per no existir-hi llocs de la categoria convocada. 

En el cas de no voler integrar-se en cap borsa, haurà de marcar-se la casella 
corresponent. Marcar aquesta casella suposarà la impossibilitat d'integrar-se en 
les borses derivades del procés selectiu concret respecte del qual s'està 
tramitant aquesta sol·licitud telemàtica. 

 

F) Declaracions finals 

 El camp AL·LEGACIÓ D'ALTRES EXTREMS està habilitat per al cas 
hipotètic en què el/la sol·licitant vulga fer constar algun extrem que no 
haja tingut cabuda en la resta d'apartats. El normal serà que no 
s'emplene aquest camp. 

 Haurà de marcar-se obligatòriament una de les dues caselles del 
“Sol·licite l'admissió a les proves selectives…”. La diferència entre una i 
l'altra està en el fet que la primera habilita al gestor del procés a accedir 
a bases de dades públiques per a comprovar dades al·legades mentre 
que la segona no.  

 

 

Emplenat el formulari, s'haurà de fer clic en la casella “Envia” que està en la part superior dreta. 
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Si falta alguna dada obligatòria no es podrà continuar. 

Marcat “Envia”, es mostrarà l'assistent amb les fases 1 i 2 marcades com emplenades. 
Posteriorment és possible tornar al formulari i modificar dades, sempre que no s'haja procedit 
al pagament dels drets d'examen. 

 

Per a continuar i passar a la fase “3-Documentar”, cal fer clic en la casella verda “Continuar”. 

 

DOCUMENTAR 

Apareixerà un avís per a adjuntar documentació en dos casos: 

 

a) Quan en el formulari de sol·licitud s'hagen marcat les caselles que indiquen Exempció o 
Bonificació dels drets d'examen. 

b) Quan en el formulari de sol·licitud s'haja marcat necessitat d'adaptació mitjançant 
“Ampliació de temps”. 

Si no es dona cap de les dues circumstàncies anteriors apareixerà un missatge indicant que no 
s'ha d'adjuntar cap documentació, permetent passar a la fase següent. 

Per a annexar documentació s'haurà de fer clic en cadascun dels camps en els quals es detalla la 
justificació que cal aportar. S'obrirà un espai per a importar des del seu equip un document de 
fins a 5MB. Després de seleccionar el document s'haurà de marcar “Annexar”. 



 

9 
 

 

L'assistent no permetrà continuar la tramitació si no s'ha annexat cap document en l'espai 
habilitat per a fer-ho. 

No obstant això, per al cas que la documentació que s’ha d’annexar siga la justificativa de la 
necessitat d'adaptació mitjançant ampliació de temps, si la persona sol·licitant no disposa de la 
documentació en el moment de presentar la sol·licitud, podrà adjuntar una declaració signada 
escanejada en la qual es compromet a aportar-la en la fase d'al·legacions a la llista provisional. 

 

PAGAR 

Finalitzada la fase de documentació, marcant el botó verd “Continuar”, s'obrirà la fase “4-
Pagar”. 

Llevat que per exempció o un altre motiu no s'hagen d'abonar els drets d'examen, apareixerà 
en pantalla el següent: 

 

Fent clic en “Taxa corresponent al dret d'examen” s'obrirà l'accés a la plataforma de pagament 
mitjançant la qual es podrà pagar la taxa per l'import total o bonificat (segons el que s'haja 
marcat en el formulari) mitjançant targeta bancària o càrrec en compte. 

 

REGISTRAR 

Finalitzada la fase de pagament, marcant el botó verd “Continuar”, s'obrirà la fase “5-Registrar”. 

Apareixerà un resum dels passos realitzats que permetrà visualitzar la sol·licitud, els documents 
adjuntats en el seu cas i la taxa abonada. 
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Fent clic en “Registra” apareixerà una finestra emergent preguntant si s'està segur de voler 
registrar la sol·licitud. Fent clic en “Acceptar” la sol·licitud estarà ja registrada. 

 

GUARDAR 

L'última fase “6-Guardar” permet visualitzar, guardar i imprimir  un justificant de la 
sol·licitud presentada. És important realitzar aquest pas ja que permetrà posteriorment tornar 
a consultar en la “Carpeta Ciutadana” les dades de la sol·licitud realitzada i poder baixar-se el 
justificant novament si fora necessari. 

En “Detall del justificant” apareixeran les dades del registre i la documentació (formulari 
complimentat, annexos aportats -si escau- i taxes pagades -si escau-). 

 

 

CORREU PER A CONSULTA DE DUBTES SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: 

incidencies.seleccio@cvmc.es 

mailto:incidencies.seleccio@cvmc.es

