
IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES 
PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
Com a persona preseleccionada per a participar en el procés selectiu  de les convocatòrias,                                          i a fi de poder establir 
la seua puntuació en aquest, haurà de procedir de la manera següent : 
  
L'entitat local que li ha preseleccionat l'informarà si disposa d'un procediment telemàtic de remissió de la documentació relacionada en el 
present document. En aqueix supòsit, i sempre que vosté dispose dels mitjans adequats per a això, podrà participar en la selecció sense 
necessitat de comparéixer físicament.   
  
Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment aquest document està formada  únicament de vosté i, si escau, del seu 
cònjuge, fills menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i altres persones que, amb una discapacitat reconeguda d'almenys 
el 33%, convisquen amb vosté. La documentació que cal aportar sobre la seua situació personal i econòmica és relativa sols a 
aquesta unitat familiar.

Nom i cognoms

Dades  personals

DNI:

Nº d'afiliació a la Seguretat Social

Nre. de membres que componen que componen la unitat familiar (inclòs vosté):

EMCORP- EMERGE  2021

Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment el present document es compon ÚNICAMENT de vosté i, 
en el seu cas, el seu cònjuge (els qui integren unions de fet formalitzades i registrades en el Registre d'Unions de 
Fet tindran la mateixa consideració que els cònjuges), fills/es menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i 
altres persones que, amb una discapacitat reconeguda d'almenys del 33%, convisquen amb vosté. La documentació 
a aportar sobre la seua situació personal i econòmica és relativa només a aquesta unitat familiar.

1.- Acudir el dia de la citació amb la documentació següent: 
  
a) Aquest document d'autobaremació, signat per vosté. 
  
b) DNI. 

c) Imprés de declaració dels membres que componen la unitat familiar (al final d’aquest document) i la documentació acreditativa que 
figura en aquest. 

d) Declaració de la renda de 2019 i certificat d'imputacions fiscals de l’AEAT d'aquest exercici de totes les persones majors de 14 anys que 
integren la unitat familiar. La  presentació podrà substituir-se per una autorització per a la seua consulta per l'entitat beneficiària si aquesta 
tinguera habilitació per a això. Si existiren en la unitat familiar fills o acollits menors de 14 anys sense ingressos i sense NIF, serà necessari 
aportar declaració responsable de la persona preseleccionada, en la seua condició de pare/mare/tutor del/de la menor, en què es faça 
constar tal circumstància i el model de la qual figure al final d’aquest document 

e ) En el cas que vosté presente una diversitat funcional: certificació del grau de discapacitat. 

f) Si és vosté dona víctima de la violència de gènere o domèstica: Resolució judicial o informe dels serveis socials públics que acrediten la 
condició de dona víctima de la violència de gènere o domèstica. 

g) Si vosté està en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de la situació o risc d'exclusió social (inclosa la 
situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament). Si ha sigut preseleccionat per a cobrir un lloc de treball oferit pel seu ajuntament de 
residència i foren els mateixos serveis socials municipals els que hagueren determinat aquesta circumstància, podrà sol·licitar que siga el 
mateix ajuntament el que directament incorpore aquest certificat a la documentació necessària per a la baremació. En un altre supòsit serà 
vosté el que haurà d'aportar el certificat. En un altre supòsit serà vosté el que haurà d'aportar el certificat.



h) Haja treballat o no amb anterioritat haurà d'aportar l'informe  vida laboral  (ha de punxar ací i sol·licitar-ho amb el seu número d'afiliació a la 
Seguretat Social) i contractes de treball que acrediten l'experiència en la professió per a la qual ha sigut preseleccionat

i) Si té formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb l'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionat: documentació 
acreditativa. A aquest efecte es valorarà la formació homologada per l'Administració Pública, els col·legis professionals o la Universitat, 
sempre que estiga relacionada amb l'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionat, però no es tindran en compte les pràctiques formatives 
incloses en la seua titulació oficial, així com les assignatures de lliure elecció
j) Si té vosté acreditades competències lingüístiques en valencià: certificat expedit i homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del 
Valencià.

k) Si té vosté acreditades competències lingüístiques en altres idiomes comunitaris: títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials 
d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües 
d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un 
sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana

2.- Establir la seua puntuació amb antelació a la seua compareixença el dia de la cita, per a això es procedirà de la manera següent : 
  
Criteri 1.- Ingressos de la unitat familiar:  Ha d'establir la suma dels ingressos amb els quals va comptar la seua unitat familiar en l'exercici 
2019, segons s'indica a continuació: 
  
a) Per als membres que hagen presentat la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2019, se sumaran la base 
imposable general (casella 0435) i la base imposable de l'estalvi (casella 0460). Al resultat obtingut se li restarà la quota de l'autoliquidació 
(casella 0595). 
  
b) Per als membres que hagueren obtingut ingressos però no estaven obligats a presentar declaració de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, es restarà als ingressos obtinguts els pagaments de compte efectuats. Als rendiments del treball es reduiran 
addicionalment en 2.000 euros  (5.500 euros en cas de discapacitat igual o superior al 33%; o 9.750 euros en cas de discapacitat igual o 
superior al 65%), sense que el saldo puga ser negatiu. 
  
Una vegada sumats els ingressos globals de la unitat familiar haurà de dividir-los pel nombre de membres que la integren. La quantitat 
resultant serà la renda per cápita de la unitat familiar. A continuació consigne els punts que els corresponguen segons l’escala següent :

Renda per càpita de l'unitat familiar

DES DE FINS A PUNTS

0€ 6.650,00€ 30

6.650,01€ 7.980,00€ 25

7.980,01€ 9.310,00€ 20

9.310,01€ 10.640,00€ 15

10.640,01€ 11.970,00€ 10

11.970,00€ 13.300,00€ 5

puntsResultat criteri 1

Criteri 2.- Protecció per desocupació: Si vosté no és beneficiari/-ària de prestacions o subsidis per desocupació, o de rendes vinculades a 
processos d'inserció laboral: 10 punts, en cas contrari, 0.

puntsResultat criteri 2

Criteri 3.- Existència de responsabilitats familiars: Si vosté té al seu càrrec al cònjuge, descendents en primer grau menors de 26 anys, 
menors en acolliment i persones amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, sempre que s'acredite la convivència: 10 punts per cada 
familiar a càrrec, amb el límit de 30 punts.  
En el cas de descendents en primer grau amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, la puntuació s'incrementarà en 10 punts. 
S'entendran a càrrec quan no perceben ingressos de qualsevol naturalesa que superen el Salari Mínim Interprofessional (pagues extres 
incloses). En el cas de progenitors no custodis, es considerarà que està al seu càrrec si s'acredita l'obligació del pagament d'aliments 
mitjançant sentència ferma o conveni regulador.

puntsResultat criteri 3

https://bit.ly/29eiRmi


puntsResultat criteri 4

Criteri 4.- Diversitat funcional: Si vosté té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%: 3 punts; si la discapacitat reconeguda és 
superior al 50%: 5 punts.

Criteri 5.- Acció positiva a favor de la dona: Si és vosté dona: 3 punts, als quals afegirà 7  més si té la condició de dona víctima de la 
violència de gènere o domèstica, acreditada mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics:  màxim 10 punts (3+7).

Criteri 6.- Situació d'atur de llarga duració: Si vosté ha figurat inscrit/a com a aturat/da  demandant d'ocupació durant almenys 12 mesos 
en un període de 18 mesos. Aquest criteri serà informat per LABORA i no ha de ser valorat per vosté.

Criteri 7.- Situació o risc d'exclusió social: Si vosté acredita, mitjançant certificat dels serveis socials públics, una situació o risc d'exclusió 
social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament): 5 punts.

puntsResultat criteri 5

puntsResultat criteri 7

Criteri 8.- Adequació al lloc de treball:  La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 15, encara que la suma dels diferents punts supere 
tal xifra. Es considerarà per a això els punts següents: 

8.1.- Experiència laboral prèvia en el mateix tipus d'ocupació, en mesos complets d'acord amb l’escala següent:

DES DE FINS PUNTS
6 12 1

31813

62419

83025

103631

8.2.- Formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb el projecte: fins a 5 punts, a raó de 0,1 punts per cada 25 hores de 
formació o pràctiques acreditades, excloent les pràctiques formatives incloses en la seua titulació així com les assignatures de lliure elecció. A 
aquest efecte es valorarà la formació homologada per l’Administració pública, els col·legis professionals o la universitat, sempre que estiga 
relacionada amb el projecte.

8.3 Competències lingüístiques: 
  
A) Valencià: màxim 6 punts. 
El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit 
o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, conformement a l’escala següent : 
- Certificat de nivell A1 de coneixements de valencià: 0,5 punts 
- Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià: 1 punt. 
- Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià: 1,5 punts. 
- Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià: 2 punts. 
- Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià: 4 punts. 
- Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià: 6 punts. 
La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

puntsResultat subcriteri 8.2

puntsResultat subcriteri 8.3 a



B) Idiomes comunitaris: màxim de 6 punts. 
Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, 
acreditant-se documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles 
que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells 
indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en 
llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la Conselleria competent 
en matèria d'educació. 
El coneixement de cada idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 3 punts, puntuant per curs o la seua equivalència si es tracta de 
cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell 
avançat), conformement a l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt. 
La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes 
comunitaris.

Puntuació R.D. 967/1988, 2 de setembre Llei  Orgànica 2/2006, 3 de maig (LOE) Llei Orgànica 8/2013, 9 de desembre (LOMCE)

0.3

Puntuació Puntuació

1º nivell A2  0.31º curs. Cicle  
Elemental Nivell A Certificat

Certificat cicle2º curs. Cicle 
Elemental0.6

Elemental

3º curs. Cicle  
Elemental1.3

Certificat cicle 
superior

1º curs. Cicle  
Superior1.6

Certificat d'aptitud2º curs. Cicle  
Superior2

Certificat nivell0.3 1º Nivell bàsic

Bàsic (CNB)2º Nivell bàsic0.6

Certificat nivell1º Nivell intermedi0.9

Intermedi (CNI)2º Nivell intermedi1.3 

Certificat nivell1º Nivell avançat1.6

Avançat (CNA)2º Nivell avançat2

Certificat C11º Nivell C12.5

Certificat C22º Nivell C23

A22º nivell A2  0.6

Certificat1º nivell B1  0.9

B1Nivell B2º nivell B1  1.3

Certficat1º nivell B2  1.6

B22º nivell B2  2

Certificat C1Nivell C1º nivell C1  2.5

Certificat C21º nivell C2  3

puntsResultat subcriteri 8.3 b

SUMA DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER TOTS ELS CRITERIS

puntsCriteri 1 puntsCriteri 2 puntsCriteri 3 puntsCriteri 4 puntsCritero 5

puntsCriteri 6 (a informar per LABORA) puntsCriteri 7 puntsCritero 8

En signar aquest document declare ser coneixedor: 
  
a) Dels criteris a valorar i la documentació necessària per a acreditar la meua puntuació en el procés selectiu de les convocatòries EMERGE  2021 - 
EMCORP 2021 
  
b) Que la falta de presentació de la documentació acreditativa de cadascun dels criteris determinarà que aquests no siguen puntuats.

Data: 

Signat

PUNTUACIÓ: 

TOTAL PUNTUACIÓ

punts + criteri 6 (si correspon. A emplenar per l'entitat)

puntsTotal suma punts criteri 8. (màxim 15 punts) 



RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ PRESENTATS 

(a presentar per duplicat: una còpia serà per a l'entitat beneficiària i l'altra, segellada per aquesta, per a la persona interessada)

Nom i cognoms: DNI: 

(Cal indicar en el requadre la documentació aportada)

DNI

IMPRÉS DE DECLARACIÓ DE MEMBRES QUE COMPONEN LA UNITAT FAMILIAR (en el full següent). S'acompanyarà de la documentació 
justificativa següent (només si escau):

LLIBRE DE FAMÍLIA / CERTIFICAT DEL REGISTRE D'UNIONS DE FET FORMALITZADES

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA O CONVIVÈNCIA DE LA SEPARACIÓ O DIVORCI I, SI ESCAU, SENTÈNCIA FERMA O CONVENI 
REGULADOR QUE ACREDITE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT D'ALIMENTS

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT. (En el supòsit que s'haja d'acreditar la convivència amb persones amb una discapacitat 
reconeguda d'almenys el 33%, que no siguen fills/es menors de 26 anys ni cònjuge, o sí que tinguera fills menors de 26 anys que no 
convisqueren amb vosté)

CERTIFICAT DEL GRAU DE DISCAPACITAT D’AQUELLES PERSONES QUE CONVISQUEN AMB LA PERSONA PRESELECCIONADA I 
QUE NO SIGUEN NI CÒNJUGE NI FILLS/ES MENORS DE 26 ANYS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MENORS QUE ESTIGUEN EN SITUACIÓ D'ACOLLIMENT

CERTIFICAT DEL GRAU DE DISCAPACITAT DE LA PERSONA PRESELECCIONADA (si escau).

JUSTIFICACIÓ DE LES RENDES DE LA UNITAT FAMILIAR (segons siga procedent):

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2019 DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR

CERTIFICACIÓ D'IMPUTACIONS DE 2019 L'AGÈNCIA  TRIBUTÀRIA  DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MAJORS DE 
14 ANYS 

AUTORITZACIÓ A L'ENTITAT BENEFICIÀRIA PER A LA CONSULTA DE DADES TRIBUTÀRIES (si està abilitada per a això).

DECLARACIÓ RESPONSABLE FILLS MENORS SENSE INGRESSOS (si escau. Model al final d’aquest document).

RESOLUCIÓ JUDICIAL O INFORME DELS SERVEIS SOCIALS EN EL CAS DE DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DOMÈSTICA.

CERTIFICAT DELS SERVEIS SOCIALS PÚBLICS DE SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.

INFORME DE VIDA LABORAL I CONTRACTES DE TREBALL

ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA O PRÀCTIQUES FORMATIVES.

Signatura de la persona 
interessada

, d' de

Segell o signatura de l'entitat

indicar nº

Núm. identificador assignat al/a la participant (a emplenar per l'entitat):

IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ (SIGNAT PER LA PERSONA PRESELECCIONADA)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES COMPETÈNCIAS LINGÜÍSTIQUES

OBSERVACIÓ IMPORTANT:  En cas de ser seleccionat per al lloc, per a poder ser contractat és imprescindible que continue vosté 
inscrit com a aturat en el seu Espai Labora (no oblide renovar el seu DARDE o reinscriure's en cas de finalitzar un contracte 
intermedi).



El sr./sra. 

amb NIF i en relació amb el procés de selecció per als programes 

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment aquest document es compon únicament de la persona preseleccionada 
i, si escau, el seu cònjuge, fills/ menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i persones amb una discapacitat reconeguda 
d'almenys el 33%, sempre que s'acredite la convivència.

 MARQUE EL QUE CORRESPONGA (UNA DE LES DUES OPCIONS):

Que la unitat familiar està formada només per la meua persona  (en aquest cas no fa falta entregar cap documentació en relació amb la 
unitat familiar)

Que la unitat familiar està formada per la meua persona i els següents membres (incloure només la resta de membres):

DNI Nom i Cognoms Data de 
naixement Parentiu Discapacitat d'almenys 33% 

Marcar sí o no 

Per a acreditar els membres de la unitat familiar relacionats ha d'aportar: 
.- Llibre de família / Certificat del Registre d'unions de fet Formalitzades 
 
I si els membres de la unitat familiar relacionats, no coincidren amb els que figuren en el llibre de família haurà d'aportar també:  
.- En el supòsit de separació o divorci del cònjuge: documentació acreditativa de tal circumstància. 
.- En el supòsit de convivència amb persones (que no siguen fills/es ni cònjuge) amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%: certificat 
de la discapacitat i certificat d'empadronament en el qual consten les persones que conviuen amb vosté en el seu domicili. 
.- En el supòsit de tindre a càrrec menors que estiguen en situació d'acolliment: documentació acreditativa  
.- Qualsevol altra documentació que poguera justificar una situació familiar específica. 
En signar aquest document declare responsablement que són certes les dades ací exposades. El falsejament de la informació per vosté 
facilitada podrà donar lloc a l'exclusió del programa. En qualsevol moment del procediment l'entitat beneficiària o LABORA Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació poden  requerir de vosté l'aportació de documentació addicional per a comprovar la veracitat de les dades 
proporcionades.

Signatura de la persona interessada

, d' de

IMPRÉS DE DECLARACIÓ DE LES PERSONES QUE COMPONEN LA UNITAT FAMILIAR



DECLARACIÓ RESPONSABLE MANCA INGRESSOS D'UN MENOR 

El sr./sra. amb NIF 

i com a pare/mare/tutor del/ de la menor , declara sota la seua responsabilitat que aquest/a no té

, cap tipus d'ingressos.

, d' de

Signat


IMPRÉS D'AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA D'INICIATIVA SOCIAL EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Com a persona preseleccionada per a participar en el procés selectiu  de les convocatòrias,                                          i a fi de poder establir
la seua puntuació en aquest, haurà de procedir de la manera següent :
 
L'entitat local que li ha preseleccionat l'informarà si disposa d'un procediment telemàtic de remissió de la documentació relacionada en el present document. En aqueix supòsit, i sempre que vosté dispose dels mitjans adequats per a això, podrà participar en la selecció sense necessitat de comparéixer físicament.  
 
Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment aquest document està formada  únicament de vosté i, si escau, del seu cònjuge, fills menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i altres persones que, amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, convisquen amb vosté. La documentació que cal aportar sobre la seua situació personal i econòmica és relativa sols a aquesta unitat familiar.
Dades  personals
EMCORP- EMERGE  2021
Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment el present document es compon ÚNICAMENT de vosté i, en el seu cas, el seu cònjuge (els qui integren unions de fet formalitzades i registrades en el Registre d'Unions de Fet tindran la mateixa consideració que els cònjuges), fills/es menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i altres persones que, amb una discapacitat reconeguda d'almenys del 33%, convisquen amb vosté. La documentació a aportar sobre la seua situació personal i econòmica és relativa només a aquesta unitat familiar.
1.- Acudir el dia de la citació amb la documentació següent:
 
a) Aquest document d'autobaremació, signat per vosté.
 
b) DNI.
c) Imprés de declaració dels membres que componen la unitat familiar (al final d’aquest document) i la documentació acreditativa que figura en aquest.
d) Declaració de la renda de 2019 i certificat d'imputacions fiscals de l’AEAT d'aquest exercici de totes les persones majors de 14 anys que integren la unitat familiar. La  presentació podrà substituir-se per una autorització per a la seua consulta per l'entitat beneficiària si aquesta tinguera habilitació per a això. Si existiren en la unitat familiar fills o acollits menors de 14 anys sense ingressos i sense NIF, serà necessari aportar declaració responsable de la persona preseleccionada, en la seua condició de pare/mare/tutor del/de la menor, en què es faça constar tal circumstància i el model de la qual figure al final d’aquest document
e ) En el cas que vosté presente una diversitat funcional: certificació del grau de discapacitat.
f) Si és vosté dona víctima de la violència de gènere o domèstica: Resolució judicial o informe dels serveis socials públics que acrediten la condició de dona víctima de la violència de gènere o domèstica.
g) Si vosté està en situació o risc d'exclusió social: Certificat dels serveis socials públics de la situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament). Si ha sigut preseleccionat per a cobrir un lloc de treball oferit pel seu ajuntament de residència i foren els mateixos serveis socials municipals els que hagueren determinat aquesta circumstància, podrà sol·licitar que siga el mateix ajuntament el que directament incorpore aquest certificat a la documentació necessària per a la baremació. En un altre supòsit serà vosté el que haurà d'aportar el certificat. En un altre supòsit serà vosté el que haurà d'aportar el certificat.
h) Haja treballat o no amb anterioritat haurà d'aportar l'informe  vida laboral  (ha de punxar ací i sol·licitar-ho amb el seu número d'afiliació a la Seguretat Social) i contractes de treball que acrediten l'experiència en la professió per a la qual ha sigut preseleccionat
i) Si té formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb l'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionat: documentació acreditativa. A aquest efecte es valorarà la formació homologada per l'Administració Pública, els col·legis professionals o la Universitat, sempre que estiga relacionada amb l'ocupació per a la qual ha sigut preseleccionat, però no es tindran en compte les pràctiques formatives incloses en la seua titulació oficial, així com les assignatures de lliure elecció
j) Si té vosté acreditades competències lingüístiques en valencià: certificat expedit i homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.
k) Si té vosté acreditades competències lingüístiques en altres idiomes comunitaris: títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana
2.- Establir la seua puntuació amb antelació a la seua compareixença el dia de la cita, per a això es procedirà de la manera següent :
 
Criteri 1.- Ingressos de la unitat familiar:  Ha d'establir la suma dels ingressos amb els quals va comptar la seua unitat familiar en l'exercici 2019, segons s'indica a continuació:
 
a) Per als membres que hagen presentat la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2019, se sumaran la base imposable general (casella 0435) i la base imposable de l'estalvi (casella 0460). Al resultat obtingut se li restarà la quota de l'autoliquidació (casella 0595).
 
b) Per als membres que hagueren obtingut ingressos però no estaven obligats a presentar declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es restarà als ingressos obtinguts els pagaments de compte efectuats. Als rendiments del treball es reduiran addicionalment en 2.000 euros  (5.500 euros en cas de discapacitat igual o superior al 33%; o 9.750 euros en cas de discapacitat igual o superior al 65%), sense que el saldo puga ser negatiu.
 
Una vegada sumats els ingressos globals de la unitat familiar haurà de dividir-los pel nombre de membres que la integren. La quantitat resultant serà la renda per cápita de la unitat familiar. A continuació consigne els punts que els corresponguen segons l’escala següent :
Renda per càpita de l'unitat familiar
DES DE
FINS A
PUNTS
0€	
6.650,00€
30
6.650,01€
7.980,00€
25
7.980,01€
9.310,00€
20
9.310,01€
10.640,00€
15
10.640,01€
11.970,00€
10
11.970,00€
13.300,00€
5
Resultat criteri 1
Criteri 2.- Protecció per desocupació: Si vosté no és beneficiari/-ària de prestacions o subsidis per desocupació, o de rendes vinculades a processos d'inserció laboral: 10 punts, en cas contrari, 0.
Resultat criteri 2
Criteri 3.- Existència de responsabilitats familiars: Si vosté té al seu càrrec al cònjuge, descendents en primer grau menors de 26 anys, menors en acolliment i persones amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, sempre que s'acredite la convivència: 10 punts per cada familiar a càrrec, amb el límit de 30 punts. 
En el cas de descendents en primer grau amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, la puntuació s'incrementarà en 10 punts.
S'entendran a càrrec quan no perceben ingressos de qualsevol naturalesa que superen el Salari Mínim Interprofessional (pagues extres incloses). En el cas de progenitors no custodis, es considerarà que està al seu càrrec si s'acredita l'obligació del pagament d'aliments mitjançant sentència ferma o conveni regulador.
Resultat criteri 3
Resultat criteri 4
Criteri 4.- Diversitat funcional: Si vosté té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%: 3 punts; si la discapacitat reconeguda és superior al 50%: 5 punts.
Criteri 5.- Acció positiva a favor de la dona: Si és vosté dona: 3 punts, als quals afegirà 7  més si té la condició de dona víctima de la violència de gènere o domèstica, acreditada mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics:  màxim 10 punts (3+7).
Criteri 6.- Situació d'atur de llarga duració: Si vosté ha figurat inscrit/a com a aturat/da  demandant d'ocupació durant almenys 12 mesos en un període de 18 mesos. Aquest criteri serà informat per LABORA i no ha de ser valorat per vosté.
Criteri 7.- Situació o risc d'exclusió social: Si vosté acredita, mitjançant certificat dels serveis socials públics, una situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament): 5 punts.
Resultat criteri 5
Resultat criteri 7
Criteri 8.- Adequació al lloc de treball:  La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 15, encara que la suma dels diferents punts supere tal xifra. Es considerarà per a això els punts següents: 
8.1.- Experiència laboral prèvia en el mateix tipus d'ocupació, en mesos complets d'acord amb l’escala següent:
DES DE
FINS
PUNTS
6
12
1
3
18
13
6
24
19
8
30
25
10
36
31
8.2.- Formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb el projecte: fins a 5 punts, a raó de 0,1 punts per cada 25 hores de formació o pràctiques acreditades, excloent les pràctiques formatives incloses en la seua titulació així com les assignatures de lliure elecció. A aquest efecte es valorarà la formació homologada per l’Administració pública, els col·legis professionals o la universitat, sempre que estiga relacionada amb el projecte.
8.3 Competències lingüístiques:
 
A) Valencià: màxim 6 punts.
El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, conformement a l’escala següent :
- Certificat de nivell A1 de coneixements de valencià: 0,5 punts
- Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià: 1 punt.
- Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià: 1,5 punts.
- Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià: 2 punts.
- Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià: 4 punts.
- Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià: 6 punts.
La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.
Resultat subcriteri 8.2
Resultat subcriteri 8.3 a
B) Idiomes comunitaris: màxim de 6 punts.
Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, acreditant-se documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la Conselleria competent en matèria d'educació.
El coneixement de cada idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 3 punts, puntuant per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), conformement a l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt.
La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes comunitaris.
Puntuació
R.D. 967/1988, 2 de setembre
Llei  Orgànica 2/2006, 3 de maig (LOE)
Llei Orgànica 8/2013, 9 de desembre (LOMCE)
0.3
Puntuació
Puntuació
1º nivell A2		
0.3
1º curs. Cicle  Elemental
Nivell A
Certificat
Certificat cicle
2º curs. Cicle Elemental
0.6
Elemental
3º curs. Cicle  Elemental
1.3
Certificat cicle superior
1º curs. Cicle  Superior
1.6
Certificat d'aptitud
2º curs. Cicle  Superior
2
Certificat nivell
0.3
1º Nivell bàsic
Bàsic (CNB)
2º Nivell bàsic
0.6
Certificat nivell
1º Nivell intermedi
0.9
Intermedi (CNI)
2º Nivell intermedi
1.3	
Certificat nivell
1º Nivell avançat
1.6
Avançat (CNA)
2º Nivell avançat
2
Certificat C1
1º Nivell C1
2.5
Certificat C2
2º Nivell C2
3
A2
2º nivell A2		
0.6
Certificat
1º nivell B1		
0.9
B1
Nivell B
2º nivell B1		
1.3
Certficat
1º nivell B2		
1.6
B2
2º nivell B2		
2
Certificat C1
Nivell C
1º nivell C1		
2.5
Certificat C2
1º nivell C2		
3
Resultat subcriteri 8.3 b
SUMA DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER TOTS ELS CRITERIS
Criteri 1
Criteri 2
Criteri 3
Criteri 4
Critero 5
Criteri 6 (a informar per LABORA) 
Criteri 7
Critero 8
En signar aquest document declare ser coneixedor:
 
a) Dels criteris a valorar i la documentació necessària per a acreditar la meua puntuació en el procés selectiu de les convocatòries EMERGE  2021 - EMCORP 2021
 
b) Que la falta de presentació de la documentació acreditativa de cadascun dels criteris determinarà que aquests no siguen puntuats.
Total suma punts criteri 8. (màxim 15 punts) 
RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ PRESENTATS
(a presentar per duplicat: una còpia serà per a l'entitat beneficiària i l'altra, segellada per aquesta, per a la persona interessada)
(Cal indicar en el requadre la documentació aportada)
,
d'
de
Segell o signatura de l'entitat
Núm. identificador assignat al/a la participant (a emplenar per l'entitat):
OBSERVACIÓ IMPORTANT:  En cas de ser seleccionat per al lloc, per a poder ser contractat és imprescindible que continue vosté inscrit com a aturat en el seu Espai Labora (no oblide renovar el seu DARDE o reinscriure's en cas de finalitzar un contracte intermedi).
i en relació amb el procés de selecció per als programes 
DECLARA RESPONSABLEMENT:
Observació important: La unitat familiar a la qual fa esment aquest document es compon únicament de la persona preseleccionada i, si escau, el seu cònjuge, fills/ menors de 26 anys, menors que tinga en acolliment i persones amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%, sempre que s'acredite la convivència.
 MARQUE EL QUE CORRESPONGA (UNA DE LES DUES OPCIONS):
DNI
Nom i Cognoms
Data de naixement
Parentiu
Discapacitat d'almenys 33% Marcar sí o no 
Per a acreditar els membres de la unitat familiar relacionats ha d'aportar: .- Llibre de família / Certificat del Registre d'unions de fet Formalitzades  I si els membres de la unitat familiar relacionats, no coincidren amb els que figuren en el llibre de família haurà d'aportar també:  .- En el supòsit de separació o divorci del cònjuge: documentació acreditativa de tal circumstància. .- En el supòsit de convivència amb persones (que no siguen fills/es ni cònjuge) amb una discapacitat reconeguda d'almenys el 33%: certificat de la discapacitat i certificat d'empadronament en el qual consten les persones que conviuen amb vosté en el seu domicili. .- En el supòsit de tindre a càrrec menors que estiguen en situació d'acolliment: documentació acreditativa  .- Qualsevol altra documentació que poguera justificar una situació familiar específica. 
En signar aquest document declare responsablement que són certes les dades ací exposades. El falsejament de la informació per vosté facilitada podrà donar lloc a l'exclusió del programa. En qualsevol moment del procediment l'entitat beneficiària o LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació poden  requerir de vosté l'aportació de documentació addicional per a comprovar la veracitat de les dades proporcionades.
,
d'
de
IMPRÉS DE DECLARACIÓ DE LES PERSONES QUE COMPONEN LA UNITAT FAMILIAR
DECLARACIÓ RESPONSABLE MANCA INGRESSOS D'UN MENOR 
, declara sota la seua responsabilitat que aquest/a no té
, cap tipus d'ingressos.
,
d'
de
8.2.1.3144.1.471865.466488
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoFechaHora1: 
	CampoFirma1: 
	CampoTexto6: 
	CampoTexto3: 
	CasillaVerificación1: 0
	CampoFirma2: 
	CampoTexto4: 
	ListaDesplegable4: 
	CampoTexto5: 
	ListaDesplegable3: 
	CampoFirma3: 



