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1. Tendències del mercat de treball



Greu crisis econòmica i financera = elevades taxes d’atur. Els llocs de
treball perduts ha estat majoritàriament en ocupacions de baixa nivell de
qualificació.

Els treballadors i les treballadores amb baixa qualificació o amb
qualificacions no acreditades oficialment es troben en més dificultats per
accedir a un lloc de treball.

Paper important de la formació professional en el canvi del model econòmic.

Hi ha 76 milions de persones a Europa sense qualificació o amb baixa
qualificació.

La formació es clau per obtenir i millorar l’ocupabilitat.



Nivell  de Qualificació
• L’any 2020 Europa tindrà 235 milions llocs de treball que necessitaran el

següent nivell de qualificació:

En un 50% a nivell mig, un 35% a nivell alt i un 15 % a nivell baix.



2. Certificats de professionalitat



És un document oficial, 
vàlid a tot el territori 
espanyol i permet la 
mobilitat europea.

Acredita les 
qualificacions 

professional i per tant 
les competències 

professionals

S’ho obté per 
diferents vies

Corresponen a 
diferents nivells de 

qualificació 

2.1 Què és un certificat de professionalitat



2.2. Nivells de qualificació d’un certificat de professionalitat

• Domini de tècniques molt 
concretes i repetitives, sota 
dependència continuada. 

Nivell 
1

• Execució autònoma, sota 
supervisió, de tècniques i 
coneixements transferibles a 
noves tasques

Nivell 
2

• Elaboració de procediments 
amb capacitat de justificació 
tècnica. Responsabilitat en la 
coordinació de grups de 
treball

Nivell 
3

EXEMPLES DE NIVELLS CP

OPERACIONS AUXILIARS FABRICACIÓ 
MECANICA

MUNTATGE I POSADA EN MARXA DE BENS 
EQUIP I MAQUINARIA INDUSTRIAL 

DISSENY DE PRODUCTES DE FABRICACIÓ 
MECÀNICA 



2.3 Estructura d’un certificat de professionalitat 



2.4. Vies per obtenir certificat de professionalitat

SISTEMA 
LABORAL

• Superar amb 
avaluació positiva 
els MF 
corresponents a la 
UC més el mòdul 
de pràctiques. 

SISTEMA 
EDUCATIU

• Tenir acreditades 
pel sistema 
educatiu 
(Departament 
d’Ensenyament)
les UC 
corresponents a un 
certificat de 
professionalitat. 

LABORAL / 
EDUCATIU

• Via procediments 
d’acreditació de 
competències a 
través de 
l’experiència 
laboral o vies no 
formals de 
formació (RD 
1224/2009) 
ACREDITA’T.



2.4 La importància dels certificats de professionalitat 
per a persones i empreses

Serveixen per demostrar que les persones treballadores 
tenen aquelles qualificacions, en el moment d’optar a un lloc 
de treball en el qual s’exigeixi una qualificació determinada.

Faciliten l’aprenentatge permanent mitjançant una formació 
modular, flexible i accessible, adaptada a cada moment, tant 
professional com vital, de la persona.

Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol.
Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu. 

Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació 
professional del sistema educatiu. 



3. Normativa reguladora de certificats 
de professionalitat



3.1 Normativa

Reial decret 34/2008 de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat, 
modificat pel RD 1675/2010 de 10 de desembre i el RD 189/2013, de 15 de març.

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 
18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals 
s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació. 

Llei 30/2015, de 9 de setembre , per la qual regula el sistema de formació professional per 
l’ocupació en l’àmbit laboral. 

Decret 182/2010, de 23 de desembre, d’ordenació de la formació professional per a l’ocupació a 
Catalunya.

Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya

Llei 10/2015, del 12 de juny , de formació i qualificació professionals. 



Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació
i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

La formació professional per a l’ocupació, conjunt 
d’accions formatives que permeten d’adquirir 
coneixements i competències al llarg de la vida 
laboral. Es basa en el Catàleg de qualificacions 
professionals .

L’acreditació de competències, que és el conjunt 
d’actuacions d’avaluació, reconeixement i 
certificació de les competències professionals 
adquirides amb l’experiència laboral o per vies no 
formals de formació.

La qualificació professional inclou  els serveis de:



3.2 Repertori de certificats de professionalitat 
A més de la normativa general,  cadascun dels certificats de professionalitat 
s'estableix mitjançant un  Reial decret que inclou la seva estructura, 
contingut i especificacions .



4. Actuacions formatives 
associades a certificats de 
professionalitat



4.1  Programació d’accions de formació de certificats 
de professionalitat

TOTS EL MÒDULS + MODUL 
FORMACIO PRACTICA EN EMPRESA

PART DELS MODULS

PER UNITATS FORMATIVES



4.2 Modalitats d’ impartició de la formació 

• Presencial. Totes les accions formatives autoritzades pel SOC 
corresponents a certificats de professionalitat s’han d’impartir en 
aquesta modalitat.

• Teleformació.
– Prova d’avaluació final sempre presencial.
– L’autorització de la plataforma informàtica la realitza el 

Servei Públic d'Ocupació Estatal si actua en diferents 
CCAA.

– La Ordre ESS/1897/2013 regula específicament les 
condicions relatives a la impartició de CP en la modalitat de 
teleformació.



4.3 Requisits d’accés a certificats de professionalitat  

Nivell 1 Sense requisits

Nivell 2

• Títol de graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalents a efectes 
acadèmics o laborals.

• Certificat de professionalitat del mateix 
nivell del mòdul o certificat de 
professionalitat al qual es vol accedir. 

• Certificat de professionalitat de nivell 1 
de la mateixa família i àrea professional al 
qual es vol accedir.

• Superar la prova d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà o complir les 
condicions d’exempció de les mateixes.

• Prova d’accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys i/o 45 anys 

Nivell 3

• Títol de batxiller o equivalent a efectes 
acadèmics o laborals.

• Certificat de professionalitat del mateix 
nivell del mòdul o certificat de 
professionalitat al qual es vol accedir.

• Certificat de professionalitat de nivell 2 
de la mateixa família i àrea professional al 
qual es vol accedir .

• Superar la prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior o complir les 
condicions d’exempció de les mateixes.

• Prova d’accés a la universitat per a més 
grans de 25 anys i/o 45 anys. 



4.4 Requisits d’accions de formació de certificats de 
professionalitat.

CP

REQUISITS 
DELS 

CENTRES

REQUISITS 
DEL 

PERSONAL 
DOCENT

REQUISITS 
DELS 

ALUMNES

CONTINGU
T 

FORMATIU I 
AVALUACIÓ

El centre que imparteix l’acció ha d’estar acreditat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
El personal docent ha de complir els requisits de competència docent, titulació i 
experiència professional. 
L’alumnat ha de complir els requisits d’accés segons el nivell de qualificació del 
certificat de professionalitat cursat
El contingut formatiu impartit s’ha d’ajustar al detallat al Reial Decret que regula el 
certificat
L’avaluació s’ha de realitzat d’acord amb els criteris establerts en la normativa 
vigent 



4.5 Mòdul formació pràctica en centres de treball

•Exercir les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs 
de treball del perfil professional i conèixer l'organització 
dels processos productius i les relacions laborals

Finalitat

• Superar, amb avaluació positiva, la resta dels mòduls 
formatius del CP

•Excepcional, el SOC podrà permetre la simultaneïtat amb a 
la resta de mòduls

Accés

• Subscriure un conveni de col·laboració entre el centre 
de formació i l’empresa on s’efectuen les pràctiques 
d’acord amb el model normalitzat que elabori el SOC.

Requisits

• capacitats més significatives que s’indiquen al mòdul 
de formació pràctica en centres de treball. 

• Dissenyat conjuntament pels tutors/es  del centre de 
formació i l’empresa 

Pla d’activitat



4.6 Exempció Mòdul formació pràctica en centres de treball
Experiència laboral mínima de 3 mesos, amb un mínim de 300 hores durant 
els últims 5 anys, que es correspongui amb les capacitats recollides en el 
MFPCT. 

Experiència laboral = l’adquirida com a assalariat , autònom, becari o 
voluntari.

A la pàgina web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat la pestanya de 
“Certificats de professionalitat” es pot trobar més informació sobre el mòdul 
de formació pràctica en centres de treball i les condicions per sol·licitar la 
seva exempció. 

La superació d’aquest mòdul o l’exempció del mateix és 
imprescindible per a l’obtenció del certificat de professionalitat

http://www.oficinadetreball.gencat.cat/


4.7 Requisits per obtenir un CP o l’acreditació parcial 
acumulable

• Acreditar totes les UC/MF que conté 
un CP

• Tenir exempt o superat el mòdul de 
pràctiques.

Certificat de 
professionalitat

• Acreditar una o més UC/MF d’un CP 
sense tenir-lo completAcreditació parcial 

acumulable (APA)



Taxes, bonificacions i exempcions

• Per l’expedició de CP:
Original: 57,45 euros
Duplicat: 20,65 euros

• Per l’expedició de Acreditació Parcial Acumulable:
Original: 49,40 euros
Duplicat: 12,65 euros



Bonificació 50%:
– Membres de famílies nombrosa de categoria general i

famílies monoparentals.
– Acreditació de situació d’atur.

Exemptes de pagament:
– Membres de famílies nombroses de categoria especial.
– Minusvàlida en un grau igual o superior 33%.
– Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
– Víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i fills.
– Subjectes passius en situació d’atur com demandants

d’ocupació que no perceben cap tipus de prestació
econòmica.



5. Acreditació de competències 
experiència laboral i/o vies no 
formals



1. Finalitat del procediment (1) 

Procediment d’avaluació i 
acreditació de 
competències 

professionals adquirides 
mitjançant

• Experiència laboral 
• Formació no formal

Acreditació de les unitats 
de competència (UC) 

capitalitzable per 
l’obtenció d’una 

certificació

• Certificats de 
professionalitat

• Títols de formació 
professional



Acreditació i Registre
Certificació de les unitats de competència demostrades que podran servir per l’obtenció d’un certificat de 

professionalitat o d’un títol de FP del sistema educatiu si es compleixen els requisits d'accés.  

Avaluació
Detecció d’evidències indirectes i directes / Dictamen d’avaluació acreditació / Recomanació d’itinerari 

formatiu.

Assessorament
Elaborar l’historial professional i formatiu. Realitzar diagnosi de les competències Informe orientatiu de les 

persones candidates. Continuïtat en el procediment (es trasllada a la comissió d’avaluació)

Informació orientació
Donar la informació general sobre el procediment (fases, requisits,acreditacions que es poden obtenir) / les 
persones puguin identificar els coneixements, les competències i les aptituds adquirides durant la trajectòria 

professional i així puguin elaborar el seu portafolis

Fases del procés d’avaluació i acreditació de competències 
professionals



Requisits generals de les persones participants 

Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents 
següents:
- Certificat de registre de ciutadania comunitària.
-Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea.
- Autorització de residència o de residència i treball a 
Espanya en vigor.

Tenir experiència laboral com a persona assalariada, 
autònoma, voluntària o becaria i/o formació,  relacionada 
amb les competències professionals que es volen acreditar.



Experiència i/o formació en els últims 10 anys 

+2 anys 1.200 
hores (150 
dies cotitzats)

i/o              
+200 hores 
de formació

NIVELL 
QUALIFICACIÓ 

1
+3 anys 2.000 
hores (250 
dies cotitzats)

i/o

+300 hores 
de formació

NIVELL 
QUALIFICACIÓ 

2 i 3



Avaluació competències 
professionals

DEMOSTRA
UC 1

DEMOSTRA        
UC 2

DEMOSTRA            
UC 3 

NO 
DEMOSTRA            

UC 

Procés d’avaluació i acreditació de competències professionals

Acreditació i Registre

Formació



5.1 Organització i gestió de les convocatòries acreditació de 
competències



3. Organització i gestió  de la convocatòria

Departament de 
Treball, Afers 

Socials i Famílies

Xarxa Oficines de 
Treball  i CIFOS

Xarxa de centres  
del sistema 
educatiu

DG Formació 
Professional 

Inicial

Departament 
d’Ensenyament

Servei Públic 
d’Ocupació de 
Catalunya

UNITAT 
GESTORA

SOC/DGFPIERE
/ICQP

Agents implicats 



5.2 Convenis marc amb els agents socials

4.2  Convenis marc amb els agents socials



SOC, Departament d’Ensenyament i Agents socials 
col·laboren en impulsar procediments d’acreditació 
de competències .

4.2.  Convenis marc amb agents socials

FOMENT DEL TREBALL
PIMEC
CCOO
UGT

Comissió de seguiment presidència alternativa 
SOC/ DGFPI



5.3 Primer Pla d’acreditació de competències i 
qualificacions professionals de Catalunya 2016-2018



Els sectors de creixement, que estiguin generant 
ocupació.

Persones aturades sense qualificació professional 
acreditada.

Sectors en els quals existeixi alguna regulació que obligui 
els treballadors que vulguin accedir o mantenir l'ocupació a 
tenir una acreditació oficial. 

Priorització de les competències professionals

Es prioritzarà l’avaluació i acreditació de competències relacionades 
amb:

4. 1r Pla d’Acreditació de competències



6. Correspondències en el sistema 
de formació i qualificació 
professional

7. Correspondència sistema FP



7. Correspondència sistema FP

6.1 .Catàleg de qualificacions
• L’Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), l’Institut Català de les 

Qualificacions Professionals (ICQP), amb experts formatius i productius de totes les 
famílies professionals:

DEFINEIXEN les qualificacions professionals

poden ser ACTUALITZADES

a petició del sector econòmic 



7. Correspondència sistema FP

CATÀLEG DE 
QUALIFICACIONS 
PROFESSIONALS

QUALIFICACIONS 
PROFESSIONALS

CATÀLEG MODULAR DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL
UNITATS 

COMPETÈNCIA 



7. Correspondència sistema FP

SI SUPERES ELS MF D’UN 
CP O ACREDITACIÓ 
PARCIAL  ACUMULABLE

PODRÀS SOL·LICITAR LA 
CONVALIDACIÓ DELS MP  
DEL CICLE FORMATIU (si 
compleixes requisits 
d'accés) 

SI SUPERES PART D’UN 
CICLE FORMATIU QUE 
ES CORRESPON AMB  
TOTES UC D’UN CP

PODRÀS SOL·LICITAR 
L’EXPEDICIÓ DELS 
CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT

SI HAS DEMOSTRAT LES 
UC EN UN 
PROCEDIMENT 
ACREDITA’T

PODRÀS CONVALIDAR ELS 
MP D’UN CICLE FORMATIU

PODRÀS SOL·LICITAR EL 
CP (Totes les UC)
ESTARAS EXEMPT DE 
REALITZAR ELS MÒDULS  
DEL CP 

Correspondències  entre sistemes d’FP



7. Correspondència sistema FP





7. Correspondència sistema FP

Qualificació professional



7. Correspondència sistema FP

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
DE QUALITAT



Gràcies per la vostra atenció.

Oficina de Certificació Professional
certificaciofpo.soc@gencat.cat

Subdirecció  General de Polítiques Actives del SOC

mailto:certificaciofpo.soc@gencat.cat
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