
 

INFORMACIÓ RELLEVANT PER A LA PRESENTACIÓ DE MÈRITS EN  
PROCESSOS SELECTIUS I PROVISIONS DE LLOC 

 

INSTRUCCIONS:  
Amb caràcter general serà l’òrgan tècnic de la selecció, o la comissió de valoració de les provisions de lloc de treball, 
qui determini la pertinença o no de la documentació presentada, tanmateix es recomana presentar tota la documentació 
de què en disposi la persona aspirant. 
La documentació que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà) haurà 
de presentar-se traduïda per traducció jurada, o l’òrgan decidirà si ho valora o no. 
 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR LA FORMACIÓ 
 
Formació Reglada 
 
� Còpia de totes les titulacions acadèmiques superiors a la que es requereix per participar a la convocatòria que  

la persona pugui acreditar. 
(Per exemple: Graduat escolar, Graduat en ESO, Batxillerat, FP-I, CFGM, FP-II, CFGS, Diplomatures, 
Llicenciatures, Graus, Suficiència investigadora, Doctorat, etc.) 

 
Formació Complementària 
 
� Còpia de tots els certificats d’accions formatives que la persona pugui acreditar: jornades, seminaris, cursos, 

màsters, postgraus, etc. 
(És important que en els certificats hi consti el nº d’hores, i el programa, per poder decidir si la formació és 
general o específica). 

 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
� Còpia del certificat de vida laboral actualitzat. 

(per justificar les dates reals dels períodes contractats). 
 
� Còpia de contractes, certificats d’empresa o altres documents similars. 

(per justificar la categoria professional i/o les funcions desenvolupades) 
 
En cas de no disposar de l’informe de vida laboral: 
 
� Còpia de fulls de salaris de cada empresa i períodes contractats, on s’identifiqui la data d’antiguitat, la data 

del full de salari, i la categoria professional. 
 
Empresaris/àries individuals i professionals, obligatòriament cal presentar: 
 
� Còpia de l’Alta/Baixa de la declaració censal/ IAE. 

(per justificar si l’activitat empresarial és rellevant per a la convocatòria). 
 
� Còpia de les declaracions trimestrals de l’IRPF o be la declaració anual. 

(per justificar que realment existeix activitat empresarial i poder fer el trasllat a mesos treballats del volum  
de facturació amb el que representa una mensualitat del lloc o plaça convocat/da) 

 
En cas de no disposar de les declaracions d’IRPF: 
 
� Còpia de certificats, visats, o bé factures que reuneixin els requisits tècnics exigits per llei i reglaments o altres  

documents expedits per les empreses clients, que acreditin els projectes realitzats i el volum de facturació. 
 
DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR L’APARTAT D’ALTRES 
 
(aquest apartat dependrà d’allò que s’especifiqui a les bases del procés, però una relació orientativa seria la següent:) 
 
� Còpia de certificat de llengua catalana de nivell superior al requerit per participar a la convocatòria. 
� Còpia de certificats oficials de coneixements d’idiomes diferents a català i castellà.  
� Còpia d’activitats de transmissió de coneixements relacionades amb les funcions de la convocatòria 

 (ponències, jornades, docència, publicacions) 
� Còpia d’acreditacions de col·legiacions professionals 
� Còpia acreditació col·laboracions amb entitats sense ànim de lucre. 
� Còpia d’acreditacions de pràctiques professionals, col·laboracions o voluntariat relacionats amb l’àmbit de la 

plaça objecte de la convocatòria. 


