CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ TEMPORAL, D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC
SUPERIOR DE SALUT DE LA UNITAT DOCENT MULTIPROFESSIONAL D'ATENCIÓ
FAMILIAR I COMUNITÀRIA (UDMAFIC) DE VALÈNCIA.

Lloc de treball
NÚM. DE
LLOC

DENOMINACIÓ

C. GESTIÓ

LOCALITAT

119

Tècnic/Tècnica superior
de salut

DGRH

València

DEPARTAMENT
SANITARI
VALÈNCIA
DR. PESET

CENTRE DE
TREBALL
UDMAFIC
VALÈNCIA

Característiques comunes del lloc de tècnic superior de salud de serveis sanitaris

Els llocs de tècnics superiors de salut, inclosos en les unitats docents, fan les tasques de tutor de l'especialitat de
Medicina Familiar i Comunitària, i tenen encarregada la formació teoricopràctica i d'investigació prevista en el
programa oficial de la indicada especialitat.

-

Naturalesa i sector: estatutari, especial.

-

Classificació: A 24 C.

-

Titulació: metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

-

Retribucions: grup retributiu 1444.

-

Naturalesa de la relació jurídica: estatutari temporal.

-

Tipus de nomenament: temporal plaça vacant / millora d'ocupació.

-

Jornada: completa.

1

-

Funcions:
L'àmbit de treball: departaments de salut de la província de València amb dispositius docents acreditats:
hospitals, centres de salut i unitats de suport per a la formació sanitària especialitzada de l'especialitat de
Medicina Familiar i Comunitària (MFIC).
https://drive.google.com/file/d/1_hddzafvd8zrsf1kyyjmuofuw3egz-ph/view
De conformitat amb l'Ordre SCO/1198/2005, de 3 de març, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu
de l'especialitat d'MFIC. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/medifamiliar07.pdf
Les seues funcions són:

1.

DOCÈNCIA MIR:
Impartir els cursos i mòduls que preveu el programa, així com col·laborar amb el cap d'estudis de
Formació Sanitària Especialitzada en la planificació d'aquest i la seua adaptació a les característiques
pròpies de la corresponent unitat docent.

2.

DOCÈNCIA TUTORS:
Fer costat als tutors, detectant les seues necessitats docents i proporcionant oportunitats per a facilitar
la seua formació.
Monitoratge i suport tècnic en els centres de salut docents, detectant i analitzant les deficiències
formatives d'aquests.

3.

GESTIÓ DE QUALITAT:
Col·laborar en l'elaboració i implementació dels programes de gestió de la qualitat en la corresponent
unitat docent.

4.

INVESTIGACIÓ:
Estimular, secundar i crear línies sòlides d'investigació en la unitat docent, i suport metodològic en els
centres de salut acreditats per a la docència MIR, emmarcant-les en les necessitats de cadascuna
d'aquestes i en els plans generals de salut.

5.

Pertànyer com a vocal a la Comissió de Docència Provincial (funcions establides en el RD183/2008).

6.

Treball en equip:
Col·laborar en altres activitats que es duguen a terme en la unitat docent:
Activitats formatives (pregrau, infermeria, formació contínua).
Comissions de treball: qualitat, acreditació, avaluació, investigació.
Incorporació de tecnologia i nova metodologia docent.
Designades per la direcció d'estudis.
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Requisits per a participar en la convocatòria
-

Requisits generals:
Els establits en article 30.5 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut:
a) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu,
o tindre el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o a altres tractats
ratificats per Espanya, o tindre reconegut aquest dret per norma legal.
b) Estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria o en condicions d'obtindre-la dins del termini de
presentació de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions que es deriven del corresponent
nomenament.
d) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
e) No haver sigut separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o
administració pública, ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si escau,
per a la corresponent professió.
f) En el cas dels nacionals d'altres estats mencionats en el paràgraf a), no estar inhabilitat, per sanció o pena,
per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut
separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics.

-

Requisits de titulació:
Estar en possessió del títol de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
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Barem
Per a l'adjudicació de la plaça es requereix obtindre, almenys, una puntuació total de 40 punts.
La puntuació màxima serà de 110 punts, amb la distribució que s'indica a continuació:
AUTOBAREM: 100 punts
ENTREVISTA: 10 punts
a)

Formació acadèmica i professional (màxim 25 punts):
Puntuació
màxima
per subapartat

a.1. VALORACIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA:
1.

Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a
residents en l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària: 6 punts.

2.

Formació com a especialistes en centres acreditats per a la docència en
l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària: 3 punts.

3.

Una altra/es especialitat/s obtinguda/es mitjançant formació com a residents:
1,5 punts.

4.

Màsters universitaris oficials 1,50 punts, amb un màxim de 3.

5.

Una altra formació universitària relacionada: per cada una 1 punt, amb un
màxim de 2.

6.

Doctorat.

Procediment de valoració

6 punts per especialitat en Medicina Familiar i
Comunitària, via formació com a residents.
3 punts per especialistes en centres acreditats per a
la docència en l'especialitat de Medicina Familiar i
Comunitària.

15 punts

1,5 punts per una altra especialitat obtinguda
mitjançant formació com a residents. Màxim 3 punts.
1,5 punts per màsters universitaris oficials
obtingudes. Màxim 3 punts.
1 punt per una altra formació universitària
relacionada acreditada. Màxim 2 punts.

Apte: 6 punts.
Excel·lent cum laude: 7 punts.

6 punts per grau de doctor.
7 punts per grau de doctor excel·lent cum laude
a.2. ACTIVITAT FORMATIVA ESPECÍFICA
Per formació específica en metodologia docent; comunicació i salut; atenció a la
família i comunitat; qualitat, seguretat i gestió clínica; investigació; Bioètica; TIC, i
idiomes comunitaris:
1.

Metodologia docent………………….……......Màxim 5

2.

Comunicació

3.

Atenció a la família/ Comunitat…………....... Màxim 2

4.

Bioètica………………………………………….Màxim 5

5.

Qualitat, seguretat i gestió clínica ………..…..Màxim 5

6.

Investigació……………………………….…….Màxim 5

7.

Tecnologies de la informació i comunicació:

100 h o més de duració: 1 punts

………………………….…......Màxim 2

75 h o més de duració: 0,75 punts
50 h o més de duració: 0,50 punts

20 punts

40 h o més de duració: 0,40 punts
25 h o més de duració: 0,25 punts
15 h o més de duració: 0,15 punts

TIC………………………………………………...Màxim 5
8.

Idiomes comunitaris: anglés
Nivell B1:……………………………………………....0,20 punts
Nivell B2: …………………………………………......0,30 punts
Nivell C1: ……………………………………….….... 0,40 punts
Nivell C2: ……………………...……………..…….....0,50 punts
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b)

Experiència laboral (màxim 25 punts)

Per haver ocupat llocs:

Puntuació màxima per
subapartat

Normes de valoració

b.1.Tècnic superior de salut en unitat docent

Tècnic superior de
salut en unitat
docent: 0,23 punts

0,23 punts/mes
Màxim 25
25 punts
b.2. Metge de família EAP
0,12 punts /mes
Màxim 25

c)

Puntuació per cada
mes treballat

Un mateix període de
temps de treball no
podrà computar-se en
més d'un apartat

Metge de família
EAP: 0,12 punts

Experiència docent (màxim 20 punts)
Puntuació màxima
per subapartat

c.1. Tutor d'EAP

0,5 punts per cada any acreditat com a tutor. Màxim
10 punts.

0,5 punts/any
Màxim 10
c.2. Hores docents impartides en els temes de formació
específica de l'especialitat a MIR o a tutors

0,15 punts per cada 10 hores impartides a
MIR/tutors. Màxim 10 punts.

0,15 punts/10 hores
Màxim 15

0,25 punts per cada curs complet com a professor
associat.
Màxim 3 punts.

c.3. Professor titular/associat de l'assignatura Medicina de Família
0,25 punts/curs complet
Màxim 3
c.4. Per pertinença a comissió de docència Unitat Docent (UD)
Multiprofessional Atenció Familiar i Comunitària
0,25 punts/any complet
Màxim 2 punts
c.5. Altres mèrits, en experiència docent en unitats docents
(no especificats en anteriors apartats)
Màxim 3
c.6. Altres mèrits en experiència docent en organismes
acreditats
Màxim 2

Procediment de valoració

20 punts

0,25 punts per cada any complet com a vocal.
Màxim 2,5 punts.

3 punts per altres mèrits (experiència docent) UD.

2 punts per altres mèrits: experiència docent, altres
entitats acreditades (col·legi professional, grups de
treball, comité tècnic, etc.).
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d)

Experiència en investigació (màxim 10 punts)
Puntuació màxima
per subapartat

d.1. Investigador col·laborador: projectes d'investigació
finançats internacionals. 0,5 punts
d.2. Investigador col·laborador: projectes finançats per
institucions nacionals. 0,3 punts

10 punts

d.3. Per pertinença a comité ètic d'investigació
0,25 punts/any complet. Màxim 2 punts

0,3 punts per cada projecte d'investigació
finançat nacional.

Màxim 1 punt: altres mèrits en investigació.

Publicacions científiques (màxim 10 punts)
Puntuació màxima
per subapartat

e.1. Article en revista
Nacional: 0,05
Internacional: 0,1
e.2. Capítol de llibre
Nacional: 0,1
Internacional: 0,2
e.3. Llibre
1 punt

Procediment de valoració

0,05 punts per cada article en revista nacional.
0,1 punts per cada article en revista internacional.
0,1 punts per capítol de llibre nacional.
0,2 punts per cada capítol de llibre internacional.
10 punts

1 punt per publicació de llibre.
0,01 punts per cada comunicació científica.

e.4. Comunicacions científiques a congressos
0,01 punts

f)

0,5 punts per cada projecte d'investigació
finançat internacional.

0,25 punts per cada any complet en comité
ètic d'investigació.
Màxim 2 punts

d.4. Altres mèrits en investigació. Màxim 1 punt

e)

Procediment de valoració

Coneixement de valencià (màxim 6 punts)
Normes de
valoració

f.1. Certificat de coneixement A1
f.2. Certificat de coneixement A2
f.3. Certificat de coneixement B1
f.4. Certificat de coneixement B2
f.5. Certificat de coneixement C1
f.6. Certificat de coneixement C2

Puntuació màxima per subapartat
0,50 punts

Solament
es valorarà
el certificat
de coneixement
de major grau

1,50 punts
3 punts

4 punts
5 punts

6 punts

Normes de valoració:
Únicament seran valorats els certificats de coneixement de valencià expedits o homologats per la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià i aquells equivalents de conformitat amb la normativa vigent en la matèria (Ordre de 16 d'agost de 1994,
de la Conselleria d'Educació i Ciència).
Els punts per l'acreditació de coneixements de valencià no són acumulatius, i es valorarà únicament el certificat de coneixement
de major grau.
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g)

Minusvalidesa (màxim 4 punts)

g.1. Grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %

Normes de valoració

Puntuació

Segons certificació

2 punts

g.2. Grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %

h)

4 punts

Entrevista (màxim 10 punts)
Es valorarà el coneixement de la normativa i les funcions a desenvolupar en el lloc objecte d'aquesta convocatòria.
Es tindran en compte l'adequació del perfil professional i les aptituds per a l'acompliment del lloc.

Criteri de desempat davant igualtat de puntuació:
En cas d'empat en la puntuació total, tindrà preferència el personal amb discapacitat, sempre que acredite la
compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i funcions corresponents al lloc de treball.
En cas que persistisca l'empat es resoldrà a favor de l'aspirant amb major puntuació en els apartats c)+d)+e)
experiència docent + publicacions científiques + experiència investigadora.
Si persisteix la igualtat, se seguirà la mateixa pauta respecte a l'apartat e) Experiència investigadora.
Si fóra necessari i en aqueix mateix ordre. Si la igualtat es mantinguera, s'adjudicarà la plaça a l'aspirant de major
edat.

Sol·licituds
1. Les persones interessades hauran d'omplir el model de sol·licitud que figura com a annex I i hauran
d'omplir, a més, el model d'autobaremació que s'inclou com a annex II.

2. El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, comptats a partir de 1 de setembre
de 2020.

3. Les instàncies es podran presentar en : Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES):
C/ Juan de Garay nº. 21. 46017 València. També es podran tramitar mitjançant qualsevol de les
formes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

4. A la sol·licitud s'adjuntarà el currículum i la fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa
de la identitat, de la titulació acadèmica i dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. Només
es tindran en compte els mèrits obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

5. En el cas que els documents acreditatius dels mèrits no s'hagen adjuntat a la sol·licitud, la Comissió
de Valoració únicament tindrà en compte els mèrits aportats fins a la data de celebració de
l'entrevista, sempre que aquests mèrits hagen sigut al·legats per l'aspirant en el moment de
presentar la sol·licitud.
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Comissió de Valoració
Titulars:
President:
Ana María Arbaizar Martínez
Cap d'estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFIC) de
València.
Vocals:
Dantés Tórtola Graner
Director mèdic d'Atenció Primària. Departament de Salut Hospital Dr. Peset.
Francisca La Torre Saiz
Inspectora mèdica. Vocal CA en la Comissió de Docència.
Francisca Gil Latorre
Tècnica superior de salut. UDMAFIC València.
Vocal secretari:
José Vicente Puchalt Hernández
Subdirector econòmic. Departament de Salut Hospital Dr. Peset.
Suplents:
President:
Antonio Lorenzo Piqueras
Cap d'estudis. Unitat Docent Multiprofessional d'AFIC de Castelló.
Vocals:
José Baleriola Júlvez
Tècnic superior de salut. Unitat Docent Multiprofessional d'AFIC de València.
Ana Tamarit
Vocal Comissió de Docència. ODMAFIC València.
Tutora MIR. Centre de Salut de Villanueva de Castelló.
Carmen Fernández Casalderrey
Tècnica superior de salut UDMAFIC València.
Vocal secretària:
Julia Martí Ventura
Infermera especialista EFIC. UDMAFIC València.
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Resolució
La Comissió de Valoracló publicara la proposta d'adjudlcacló provlslonal del lloc , mitjamc;ant la publícació en la
pagina web de la Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública www.san.gva.es.
En l'anunci es concedlra un tennlnl de deu dles hilblls, a comptar des de l'endema de la seua exposició, perqué
els interessats fonnulen, si escau, les al·legaclons que consideren pertinents davant la Comissió de Valoració.
Transcorregut el terrnini d'aHegacions, la Comissió de Valoració formulara al director gerent la proposta
d'adjudlcacló definitiva del lloc i la de nomenament de personal estatutari interl/millora d'ocupació, en aquest
La present convocatOria podra ser impugnada per les persones interessades mitjanc;:ant la interposició del
recurs contencios administratiu davant el Jutjat Contencios Administratiu de València, en el terrninl de dos
mesos, comptats a partir de l'endemé de la publícaci6 de l'acte recorregut, de conforrnitat amb el que es disposa
en els articles 114 i 115 de la Ueí 39/2015, de 21 d'octubre, del procedíment admínistratiu comú de les
admínistracions públiques; aixl com en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podril interposar-se un recurs de reposició en el
terrnlni d'un mes de conforrnitat amb els articles 123 i 124 de la indicada Llei 39/2015.

Tot aixo sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que considere convenlent per al seu dret.

EL GERENT DEL DEPARTA
DOCT
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ANNEX I
SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ TEMPORAL
PER ESTATUTARI INTERÍ O FIX DEL LLOC O LLOCS DE LA
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
DADES PERSONALS
COGNOMS I NOM:
DNI:
DOMICILI:
TELÈFON (en domicili i mòbil):
SOL·LICITUD I DECLARACIÓ
La persona sol·licitant DECLARA que són certes les dades consignades i els documents aportats, i que reuneix els requisits generals i específics exigits en la convocatòria.
La consignació de dades falses o inexactes en la instància, els mèrits al·legats o la documentació aportada, comportarà l'exclusió de la persona candidata d'aquest sistema
de selecció, sense perjudici de les mesures legals que corresponguen.

La presentació d'aquesta sol·licitud comportarà el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la
tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.

LLOC SOL·LICITAT
NÚM. DE
LLOC

DENOMINACIÓ DEL LLOC

LOCALITAT

119

Tècnic/Tècnica superior de salut

València

ORDRE DE PREFERÈNCIA

DOCUMENTACIÓ QUE S'HI ADJUNTA
Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de la identitat.
(llevat que ja s'haguera aportat en una convocatòria anterior o que s'autoritze expressament l'administració competent per a la seua
consulta per mitjans telemàtics).

Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
Currículum.
Fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.
Autobaremació signada.
_________, ___ de ______________ de 2020

Signat: _____________________________________

SR. GERENT DEL DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA DR PESET
ENTREGAR EN LA EVES : C/ JUAN DE GARAY 21 . 46017 – VALENCIA
A/A Jefatura de Estudios Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de València
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ANNEX II
AUTOBAREMACIÓ PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ PER
ESTATUTARI INTERÍ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR DE SALUT DE LA
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

a)

Formació acadèmica i professional (màxim 25 punts):

APARTAT a: PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 PUNTS (a.1+a.2)

Puntuació
màxima
per subapartat

ACTE BAREMACIÓ

a.1. VALORACIÓ FORMACIÓ ESPECIALITZADA:
1.

Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en l'especialitat de
Medicina Familiar i Comunitària: 6 punts.

2.

Formació com a especialistes en centres acreditats per a la docència en l'especialitat de Medicina
Familiar i Comunitària: 3 punts.

3.

Una altra/es especialitat/s obtinguda/es mitjançant formació com a residents: 1,5 punts.

4.

Màsters universitaris oficials: 1,50 punts amb un màxim de 3.

5.

Una altra titulació universitària relacionada: per cadascuna 1 punt, amb un màxim de 2.

6.

Doctorat
Apte: 6 punts.
Excel·lent cum laude: 7 punts.

15 punts

a.2. ACTIVITAT FORMATIVA ESPECÍFICA
Per formació específica en metodologia docent; comunicació i salut; atenció a la família i comunitat; qualitat,
seguretat i gestió clínica; investigació; Bioètica;TIC, idiomes comunitaris:
1.

Metodologia docent………………….…….........Màxim 5

2.

Comunicació

3.

Atenció a la família/ Comunitat………….......Màxim 2

4.

Bioètica………………………………………….……Màxim 5

5.

Qualitat, seguretat, gestió clínica ………..…..Màxim 5

6.

Investigació……………………………….……..…Màxim 5

7.

Tecnologies de la informació i comunicació:

8.

TIC………………………………………………..….Màxim 5

9.

Idiomes comunitaris: anglés

………………………….….........Màxim 2

20 punts

Nivell B1:……………………………………………....0,20 punts
Nivell B2: …………………………………………......0,30 punts
Nivell C1: ……………………………………….….... 0,40 punts
Nivell C2: ……………………...……………..…….....0,50 punts
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b)

Experiència laboral (màxim 25 punts)

Puntuació
màxima per
subapartat

APARTAT b: PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 PUNTS (b.1+b.2)

ACTE BAREMACIÓ

b.1. Tècnic superior de salut en unitat docent
0,23 punts/mes

Màxim 25

25 punts

b.2. Metge de família EAP
0,12 punts /mes

c)

Màxim 25

Experiència docent (màxim 20 punts)

APARTAT c:

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20 PUNTS (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)

Puntuació màxima per
subapartat

ACTE
BAREMACION

c.1. Tutor d'EAP
0,5 punts/any
Màxim 10
c.2. Hores docents impartides en els temes de formació específica de l'especialitat a MIR o
a tutors
0,15 punts/10 hores
Màxim 15
c.3. Professor associat de l'assignatura Medicina de Família
0,25 punts/curse complet
Màxim 3
c-4.

20 punts

Per pertinença a Comissió de Docència Unitat Docent (UD) Multiprofessional Atenció
Familiar i Comunitària
0,25 punts/any complet. Màxim 2 punts

c.5. Altres mèrits en experiència docent en unitats docents
Màxim 3 punts
c.6. Altres mèrits en experiència docent en altres entitats acreditades
Màxim 2 punts

d)

Experiència en investigació (màxim 10 punts)

APARTAT d:

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 PUNTS (d.1+d.2+d.3+d.4)

Puntuació màxima per
subapartat

ACTE
BAREMACIÓ

d.1. Investigador col·laborador: projectes d'investigació finançats internacionals.
0,5 punts
d.2. Investigador col·laborador: projectes finançats per institucions nacionals.
0,3 punts

10 punts

d.3. Per pertinença a comité ètic d'investigació
0,25 punts/any complet. Màxim 2 punts
d.4. Altres mèrits en investigació. Màxim 1 punt
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e)

Publicacions científiques (màxim 10 punts)

APARTAT e :

PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 PUNTS (e .1+e .2+e 3+e .4).

Puntuació màxima per
subapartat

ACTE BAREMACIÓ

e.1. Article en revista
Nacional: 0,05
Internacional: 0,1
e.2. Capítol de llibre
Nacional: 0,1
Internacional: 0,2

10 punts

e.3. Llibre
1 punt
e.4. Comunicacions científiques a congressos
0,01 punts

f)

Coneixement del valencià (màxim 6 punts)
APARTAT f:

PUNTUACIÓ MÀXIMA 6 PUNTS
(segons certificació)

Puntuació màxima per
subapartat

Certificat de coneixement A1

0,50 punts

Certificat de coneixement A2

1,50 punts

Certificat de coneixement B1

3 punts

Certificat de coneixement B2

4 punts

Certificat de coneixement C1

5 punts

Certificat de coneixement C2

g)

ACTE BAREMACIÓ

6 punts

Grau de minusvalidesa (màxim 4 punts)
APARTAT g:

PUNTUACIÓ MÀXIMA 4 PUNTS
(segons certificació)

e.1. Grau de minusvalidesa igual o superior a 33 %
e.2. Grau de minusvalidesa igual o superior a 65 %

ACTE BAREMACIÓ
Puntuació
2 punts
4 punts

_________, ___ de ______________ de 20…

Signat: _____________________________________
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