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FITXA D'INSCRIPCIÓ. CURSOS DE FORMACIÓ  
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN. CURSOS DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS / APELLIDOS DNI - NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRE

E-MAIL

Curs / Curso:

Home 
Hombre

Dona 
Mujer

MÒBIL / MÓVIL DATA NAIXEMENT 
FECHA NACIMIENTO Discapacitat 

Discapacitado
NIVELL D'ESTUDIS / NIVEL DE ESTUDIOS

Sense estudis
Sin estudios

Primària - ESO 
Primaria - ESO

Batxillerat 
Bachillerato

Tècnic mitjà FP 
Técnico medio FP

Tècnic superior FP 
Técnico superior FP

Diplomat 
Diplomado

Llicenciat 
Licenciado

Dependent a càrrec seu 
Dependiente a su cargo

A realitzar en el CdT: 
A realizar en el CdT:

Castelló / Interior 
Castellón / Interior

València / Interior 
Valencia / Interior

L'Alqueria del Duc (Gandia) 
L'Alqueria del Duc (Gandía)

Marina Alta (Dènia) 
Marina Alta (Denia)

Alacant / Interior 
Alicante / Interior Domingo Devesa (Benidorm) Torrevieja e-formació 

e-formación

B SITUACIÓ SOCIOLABORAL  
SITUACIÓN SOCIO-LABORAL 
Desocupat 
En desempleo

Data d'alta en l'INEM 
Fecha de alta en el INEM

Empleat per compte propi 
Empleado por cuenta propia

Empleat per compte d'altri: 
Empleado por cuenta ajena:

Amb contracte fix 
Con contrato fijo

Amb contracte temporal 
Con contrato temporal

Personal funcionari/laboral 
Personal funcionario/laboral

C DADES PROFESSIONALS (només per a treballadors en actiu)  
DATOS PROFESIONALES (sólo para trabajadores en activo)

NOM DE L'EMPRESA / NOMBRE DE LA EMPRESA CIFRAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO E-MAILMÒBIL / MÓVIL

ACTIVITAT EMPRESARIAL / ACTIVIDAD EMPRESARIAL ANYS D'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

LLOC DE TREBALL (CÀRREC) / PUESTO DE TRABAJO (CARGO)

FAX WEB

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓND

DNI Targeta de demanda d'ocupació 
Tarjeta de demanda de empleoDesocupat / Desempleado:

Ocupat / Con empleo: DNI Justificant d'empresa (nòmina, contracte de treball, etc.) 
Justificante de empresa (nómina, contrato de trabajo, etc.)

Adjunteu fotocòpies de la documentació / Adjuntar fotocopias de la documentación

E SOL·LICITUD / SOLICITUD

, d del

Firma:

El sol•licitant o el seu representant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en esta sol•licitud, i la conformitat 
amb el que establix la legislació vigent. 

El solicitante o su representante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, y su conformidad 
con lo establecido en la legislación vigente.

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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