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 1. El servei d’Acreditació de competències professionals 



 

  

  

 

 

 

  

    

 

L’Acreditació de competències professionals és l’oportunitat 

d’aconseguir una certificació oficial mitjançant la demostració d’allò 
que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva 

experiència professional o la seva formació no reconeguda 

oficialment. Aquest servei és obert permanentment i d’inscripció 
gratuïta. 

El servei s’adreça a aquelles persones que han acumulat al llarg de 

la vida competències professionals adquirides per diverses vies: 

l’experiència laboral, les activitats fruit de la participació cívica, social o 

comunitària i/o la formació no reconeguda oficialment i, que volen 

obtenir un reconeixement de les mateixes a través d’un certificat 

oficial. 



   

  

 

 

 

 

 

La persona usuària del servei ha de participar en un 

seguit d’entrevistes, que preferentment són virtuals, en 

les quals ha de demostrar les seves competències 

professionals. 

En acabar el procediment, si la persona demostra que 

ha adquirit les unitats de competència, obté una 

certificació oficial que li permet, posteriorment, 

convalidar o completar la formació d’un Certificat de 

professionalitat o d’un Títol de formació professional. 

Si ets professional fes-ho oficial 

https://fp.gencat.cat/ca/inici/


 Beneficis per a les persones usuàries 



Beneficis per a les empreses 



  

    

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ (FINS AL 2021) NOU SERVEI D’ACREDITACIÓ 

Convocatòries anuals en un període de temps 

concret 

La inscripció està oberta els 365 dies de l’any 

Oferta de qualificacions professionals limitada. Fins 

a 66 àmbits com a màxim 

S’ofereixen 188 àmbits (totes les unitats de 

competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 

Professionals que estan incloses a l’oferta formativa 
de formació professional de Catalunya actualment) 

Inscripció amb preu públic Sense cost per la persona usuària 

Gestió de l’ICQP i en centres de formació 

professional 

Gestió des de l’Agència FPCAT i les actuacions es 

fan preferentment de manera telemàtica 

Habilitació del personal dels punts d’informació i 
orientació 

Sol·licitud d’alta, requisits i sessions d’informació 
als PIO. 



2. Estructura del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals de Catalunya 



  

  

       

L’oferta de formació professional, té caràcter parcial i acumulable, i inclou la formació 

professional inicial de l’àmbit educatiu (títols de formació professional) i la formació per a 

l’ocupació de l’àmbit laboral (certificats de professionalitat) que responen al Catàleg de 

Qualificacions Professionals de Catalunya. 



   

 

   

  

 
 

 

  

 
 

La unitat de competència és la unitat mínima acreditable i permet la correspondència entre els 

certificats de professionalitat i els títols de formació professional. 

La suma d’unitats de competència dona lloc a una qualificació professional entesa com una activitat 

reconeguda en el món del treball. 

Exemple: 

UC. Realitzar 
canvis de colors 
totals o parcials 

al cabell 

UC. Modificar la 
forma del cabell 
temporalment, 
pentinant-lo i/o 

recolliint-lo 

UC ... 
QP. 

Perruqueria 



    

      

 
   

Els certificats de professionalitat equivalen a una qualificació professional i són documents 

oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els 

coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral, d'acord amb les 

exigències del mercat de treball. 

Exemple: 

UC. Realitzar 
canvis de 

colors totals 
o parcials al 

cabell 

UC. Modificar la 
forma del cabell 
temporalment, 
pentinant-lo i/o 

recolliint-lo 

UC ... 
QP. 

Perruqueria 
CP. Perruqueria 



 

 

     

  
  

 

Els títols de formació professional inclouen, com a mínim, una qualificació professional 

complerta, així com també diverses unitats de competència i altres continguts formatius. S'obté 

en completar un cicle formatiu que pot ser de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior. 

Exemple: 

QP 
Perruqueria 

QP Cures 
estètiques 
de mans i 

peus 

Unitats de 
competència 

Altres 
continguts 

CFGM 
Perruqueria i 

estètica 
capil·lar 



Les qualificacions professionals abasten els nivells de qualificació 1, 2 i 3 



La relació entre qualificacions professionals i l’oferta formativa 



   

  

  
 

 
 

 

Les qualificacions professionals que integren el Catàleg FPCAT es classifiquen en 26 famílies professionals 

Activitats físiques i 
esportives 

Administració i 
gestió 

Agrària Arts i artesanies Arts gràfiques 
Comerç i 

màrqueting 

Edificació i obra 
civil 

Electricitat i 
electrònica 

Energia i aigua 
Fabricació 
mecànica 

Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme 

Imatge personal Imatge i so 
Indústries 

alimentàries 
Industries 
extractives 

Informàtica i 
comunicacions 

Instal·lació i 
manteniment 

Marítimopesquera Química Sanitat 
Seguretat i Medi 

ambient 

Serveis 
socioculturals i a la 

comunitat 

Textil, confecció i 
pell 

Transport i 
Manteniment de 

vehicles. 
Vidre i ceràmica 



  

 

  

  

   

 

La inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals es fa per àmbits. 

Un àmbit és el conjunt de competències professionals que conformen un certificat de professionalitat o 

un títol de formació professional, que s’inclou en una de les 26 famílies professionals. 

Cada àmbit comprèn una o diverses qualificacions professionals. 

Alhora cada qualificació comprèn una o diverses unitats de competència, que és el conjunt mínim que 

pot ser objecte d’acreditació. 





3. Requisits dels punts d’informació i orientació 
del servei d’Acreditació 



Prèviament a la inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals és molt 

recomanable que la persona usuària s’adreci a un punt d’informació i orientació que l’ajudi a la 

presa de decisions sobre la seva participació en el servei i li ofereixi l’acompanyament a l’inici i durant 

el desenvolupament del mateix. 

Tot i no ser una fase obligatòria del procés d’acreditació si que és molt aconsellable. 



 

   

  

  

 

      

 

    

Quines entitats són punts d’informació i orientació? 

La normativa bàsica* estableix que s’ha d’oferir informació i orientació del servei 

d’Acreditació de competències professionals, com a mínim, des dels: 

 Centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional 

 Centres d’educació per a persones adultes 

 Centres autoritzats per impartir formació professional per a l’ocupació 

 Oficines d’ocupació 

També poden ser-ho les oficines joves, els punts d’informació juvenil, gremis, 

associacions, agències de desenvolupament local, àrees de promoció econòmica... 

* Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals 
adquirides per experiència laboral. 



   

  

 

 Requisits per ser punts d’informació i orientació 

 Disposar de persones professionals per oferir informació i orientació del servei 

d’Acreditació de competències professionals. 

 Disposar d’un espai físic o virtual per dur a terme l'atenció a les persones usuàries 

amb els recursos tècnics i materials adequats. 

 Incorporar informació a la seva web. 



  

    

Per sol·licitar l’alta o actualitzar les dades, cal emplenar el formulari disponible al portal FPCAT. 

Dins del portal FPCAT hi ha un cercador amb tots els punts d’informació i orientació que hi ha 

disponibles. 

https://fp.gencat.cat/ca/inici/
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/punts-dinformacio/


 4. El perfil professional de la persona informadora i 
orientadora 



 

  

Les persones informadores i orientadores són una peça clau per 

assegurar que les persones usuàries que volen acreditar 

competències professionals rebin un servei efectiu i de qualitat, 

oferint-los una atenció i seguiment personalitzat ajustat a cada tipus de 

perfil i a les seves necessitats particulars. 



 
   

 

 
 

 
 

Funcions 

Informar del servei d’Acreditació de competències 
professionals (inscripció, requisits d’admissió, drets i 
obligacions de la persona usuària, les acreditacions oficials 
que poden obtenir i els seus efectes, etc.) 

Donar suport a la persona usuària en el procés 
d’inscripció al servei d’Acreditació 

Garantir que la persona usuària, mitjançant un llenguatge 
i material adaptat, si escau, pren les decisions de manera 
fonamentada en relació amb la seva participació al servei 
d’Acreditació 



   
  

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Actuacions que han de dur a terme 

Com a mínim els punts d’informació i orientació han d’oferir: 

Acollida de la persona 
interessada a la qual se li 

ofereix informació general del 
servei (requisits, fases, 

temporització, etc.) 

Explicació i, lliurament si 
escau, de la Guia de la 

persona usuària que conté 
un resum de les principals 

actuacions. 

Suport per relacionar la 
seva experiència 

professional i/o formació 
no reconeguda oficialment 

amb l’àmbit o àmbits als 
quals es pot inscriure. 

Suport en els tràmits 
telemàtics associats al 

servei, si escau. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Actuacions que han de dur a terme 

D’altra banda, per tal d’oferir un servei més complert poden també 

Recollir les 

Donar suport en 
l’elaboració o 
actualització del 
currículum de 
la persona 
usuària. 

Elaborar i lliurar 
el Document 
d’orientació 
amb les 
observacions i 
recomanacions 
a la persona 
que sol·licita 
informació i 
orientació del 
servei. 

dades bàsiques 
de la persona 
usuària (dades 
personals, perfil 
professional, 
expectatives, 
etc.) a través 
d’una entrevista. 



5. Procediment d’acreditació de competències 
professionals 



  

Fases del servei d’Acreditació de 
competències professionals 

El servei d’Acreditació de competències professionals consta de 3 fases: 

1 2 3 
Fase Fase Fase 
d’ASSESSORAMENT d’AVALUACIÓ d’ACREDITACIÓ 



5.1. Inscripció al servei d’Acreditació de competències 
professionals 



  

 

   
 

Requisits d’admissió i documentació justificativa 

Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: 

• Certificat de registre de ciutadania comunitària. 

• Targeta de família de ciutadà de la Unió Europea. 

• Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor. 

• Sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i 
de la protecció subsidiària. 

Requisits d’edat 

• Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1, que corresponen a un lloc de treball d’auxiliar (per exemple, 
una persona auxiliar de venda) 

• Tenir 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3, que corresponen a un lloc de treball de tècnic/a (per 
exemple, una persona venedora) o tècnic/a superior (per exemple, una persona representant de comerç o agent 
comercial), respectivament. 



   
 

    
 

     
  

       
  

  
    

 

  
    

 

Requisits d’admissió i documentació justificativa 

En el cas d’experiència laboral, en els últims 15 anys transcorreguts abans de la presentació de la sol·licitud 
d’inscripció, cal justificar: 

• Experiència laboral d’almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (150 dies de 8 hores 
treballades) per a unitats de competència de nivell 1. 

• Experiència laboral d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (250 dies de 8 hores 
treballades) per a unitats de competència de nivell 2 i 3. 

En el cas de formació no reconeguda oficialment, en els darrers 10 anys transcorreguts abans de la 
presentació de la sol·licitud, cal justificar: 

• Formació relacionada de 200 hores, com a mínim, per acreditar competències de nivell 1. En el cas de tenir una 
formació de menys de 200 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de 
competència que es vol acreditar. 

• Formació relacionada de 300 hores, com a mínim, per acreditar competències de nivell 2 i 3. En el cas de tenir una 
formació de menys de 300 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de 
competència que es vol acreditar 



Requisits d’admissió i documentació justificativa 



 

 

 
 

 
 

 

      

Procediment d’inscripció 

En el moment de la inscripció la persona usuària ha de: 

1. Saber de quin 
ÀMBIT s’ha 
d’inscriure la 
persona usuària. 

Es pot consultar el 
cercador d’àmbits 

2. Adjuntar el CV*. 

Si la persona 
usuària no disposa 
d’un currículum 
actualitzat, pot fer 
servir el model que 
s’ofereix al portal 
FPCAT. 

3. Fer la inscripció 
al servei 
d’Acreditació de 
competències 
professionals 

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/ambits/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/CVGenerator/CVG?CNMACTION=cvinit&LANGUAGE=CA&TYPE=NORMAL
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/


  

 Procediment d’inscripció 

Per poder seleccionar l’àmbit al qual la persona usuària s’ha d’inscriure: 

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/ambits/


 Procediment d’inscripció 

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/ambits/cercador/


 Procediment d’inscripció 



 Procediment d’inscripció 



 

 
 

Procediment d’inscripció 

Clicar sobre la lupa i 
escollir l’àmbit. 



 Procediment d’inscripció 



 

   

     

   

 

   

 

   

   

  

Procediment d’inscripció 

Segons la situació de la persona usuària: 

1. Seleccionar la primera casella quan els requisits d’admissió es poden justificar documentalment. Cal 

emplenar almenys un dels camps següents: 

- Nº de dies com a persona assalariada, autònoma o com a cuidadora no professional 

treballats amb tasques relacionades amb l’àmbit. 

- Nº de dies treballats com a persona voluntària o becària treballats amb tasques relacionades 

amb l’àmbit. 
- Nº d’hores de formació no reconeguda oficialment relacionades amb l’àmbit. 

2. Seleccionar la segona casella quan els requisits d’admissió es compleixen però no es pot justificar 

documentalment i es tenen més de 25 anys. 



 

 

  

  

Procediment d’inscripció 

La persona usuària que ha seleccionat a l’apartat de “Dades que al·lego” la casella “No puc 

justificar completament els requisits mitjançant la documentació requerida, però sí que els 

reuneixo i tinc més de 25 anys” no tindrà aquest apartat al formulari. 



 Procediment d’inscripció 



 Procediment d’inscripció 



 

 

 

   

  

Procediment d’inscripció 

Per facilitar el tràmit telemàtic, es poden seguir les indicacions del Manual per a la inscripció al 

servei d’Acreditació. 

Cal destacar que la persona usuària es pot inscriure a més d’un àmbit, si escau. En aquest 

cas ha d’omplir una sol·licitud per cadascun dels àmbits. 

Recordar que si la persona usuària s’equivoca d’àmbit, en la fase d’assessorament podrà 
esmenar l’error. 

https://fp.gencat.cat/web/.content/06_Acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/instruccions-inscripcio-web.pdf


5.2 Fase d’assessorament 



  

   
  

 

 
 

  
  

 

 
 

    
 

  

  

 
   

    
    

  
 

  
  

  
 
  

 

1.1. La persona assessora 
acompanya la persona 

usuària a emplenar el seu 
Historial Professional i 
Formatiu i a recopilar la 

documentació 
justificativa. 

1.2. Es verifica 
l'acompliment dels 

requisits d'admissió, en 
cas que la persona 
usuària en quedi 

exclosa se li lliura un 
informe de 

recomanacions. 

1.3. Un cop la persona és 
admesa, autoavalua la 

seva competència 
professional amb el suport 
de la persona assessora. 

1.4. La persona assessora 
elabora l'informe 

d'assessorament (de 
recomanacions sobre les 
unitats de competència 

que poden ser avaluades) 
que inclou un Itinerari 
formatiu en cas que no 

es recomani avaluar 
alguna unitat de 

competència. 

1.5. La persona 
assessora, amb el 

vistiplau de la persona 
usuària, emplena la 

Sol·licitud d’unitats de 
competència a avaluar. 

Es realitzen aproximadament 3 sessions 



  
 

   
  

 

  

  
   

   

Documentació justificativa 

Per a persones treballadores assalariades: 

• El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), de l'Institut Social de la 
Marina o de la mutualitat on estigui afiliada la persona usuària, on ha de constar l'empresa, grup de cotització i el 
període de contractació, 

• I, el contracte de treball o certificació de l'empresa on han adquirit l'experiència laboral, en la qual han de 
constar específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i el període 
de temps en què s'ha realitzat l'activitat. 

Per a persones treballadores de manera autònoma o per compte propi: 

• El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de l'Institut Social de la 
Marina dels períodes d'alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, 

• I, a l’Historial professional i formatiu es farà una descripció de l'activitat desenvolupada i l’interval de temps en 
què s'ha realitzat. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZDLboMwEEV_JVmwDDM8ikJ3KIryKCyqCtXxJnKIMY4AI-OC2q-vm6witaSzGGlG547uHaBAgLZskIIZqVpW2_lAo2PgRaEXo5ducLfGJM9e8jh4DTZ-BO9TAMYI9D96_KOSh_r9I8Am8HW2ygTQjplqIdtSAfnpuuH97HNWcG1kKQt2Vj0QH71lFFpbdOrwNdgVmHBurYlanW5fTNpTsLQeNC-55tr90HZdGdP1zw46OI6jK5QSNXcL1Tj4m6RSvQFyT8JbwaBrcvKVbvHyVA9pmcy_AWZpwMQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZDLboMwEEV_JVmwDDM8ikJ3KIryKCyqCtXxJnKIMY4AI-OC2q-vm6witaSzGGlG547uHaBAgLZskIIZqVpW2_lAo2PgRaEXo5ducLfGJM9e8jh4DTZ-BO9TAMYI9D96_KOSh_r9I8Am8HW2ygTQjplqIdtSAfnpuuH97HNWcG1kKQt2Vj0QH71lFFpbdOrwNdgVmHBurYlanW5fTNpTsLQeNC-55tr90HZdGdP1zw46OI6jK5QSNXcL1Tj4m6RSvQFyT8JbwaBrcvKVbvHyVA9pmcy_AWZpwMQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


   
    

   

     
      

Documentació justificativa 

Per a persones becàries: 

• La certificació de l'organització on s'ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les 
activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes. 

Per a persones treballadores que han prestat servei de manera voluntària: 

• Certificació de l'organització on s'ha prestat l'assistència en la qual han de constar, específicament, les 
activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes. 



     

  
  

 

   
  

   
 

  

Documentació justificativa 

Justificació de la formació no reconeguda oficialment 

• Certificació del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les unitats de 
competència que es pretenen acreditar, on ha de constar el nom de la persona interessada, el contingut, les 
hores i la data de realització de la formació. 

Persones que reuneixen els requisits d’experiència professional o formació però no els poden justificar 
documentalment i tenen més de 25 anys 

• En el cas que la persona usuària reuneixi els requisits d’experiència laboral i/o formació no reconeguda i no els 
pugui justificar documentalment segons la normativa vigent, si té més de 25 anys, es pot inscriure al servei. 
Durant la fase d’assessorament, amb el suport de la persona assessora, la persona usuària emplena l’historial 
professional i formatiu en el qual declara la seva experiència professional i/o la seva formació no reconeguda 
oficialment. 



  5.3 Fase d’avaluació 



En finalitzar la fase d’assessorament, la persona assessora prepara a la persona usuària per a la fase 

d’avaluació o demostració (no es tracta d’una examen, només cal demostrar allò que la persona sap fer). 

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat que porta a terme aquesta fase. Està formada com a mínim per 

5 persones expertes de l’àmbit que han d’estar habilitades per avaluar. Aquestes poden provenir del sector 

formatiu o del sector professional. 

La persona usuària és avaluada per una de les persones que conformen la comissió avaluadora, la qual pot 

utilitzar alguns dels mètodes d’avaluació següents: entrevista professional (online), observació en el lloc de 

treball, simulació pràctica, etc. 



5.4 Fase d’acreditació i els seus efectes 



   

   

 

En acabar la fase d’avaluació, la persona usuària, en cas que hagi demostrat alguna unitat de competència 

rep un certificat d’unitats de competència demostrades. Des de l’Agència FPCAT, es procedeix a 

transferir els resultats de l’acreditació de competències professionals al Registre estatal de cadascuna de 

les unitats de competència demostrades. 

Amb el certificat d’acreditació, si la persona usuària demostra totes les unitats de competència d’una 
qualificació professional té dret a sol·licitar la tramitació d’un Certificat de professionalitat. 

Si la persona usuària vol continuar formant-se podrà sol·licitar l’exempció de la formació corresponent 
(de certificats de professionalitat o títols de formació professional) relacionats amb les unitats de 

competència que ha acreditat. 

En tots els casos, la persona usuària, rep una proposta de continuïtat formativa en la qual es detalla 

l’oferta formativa recomanada per tal de que pugui, segons cada cas, cursar un certificat de professionalitat 

o un títol de formació professional. 



6. Drets i compromisos de les persones usuàries 



 

      

  

Drets i compromisos de les persones usuàries 

Els drets de les persones usuàries són: 

 Participar voluntàriament en el servei. 

 Veure garantida la confidencialitat i protecció, tant de les seves dades personals com dels resultats de 

l’assessorament i avaluació. 

 Utilitzar els permisos individuals de formació per participar en el procediment, segons es recull en l’article 
12 del Reial Decret 395/2007. 

 Rebre un tracte que garanteixi la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. 

 Ser informat/ada dels resultats de la fase d’assessorament, amb les recomanacions oportunes de la 

persona assessora, i passar a la fase d’avaluació si ho creu oportú, independentment del resultat. 

 Ser avaluat/ada mitjançant un procés d’avaluació que sigui transparent, objectiu, fiable i vàlid. 

 Ser informat/ada dels resultats de l’avaluació i els seus efectes. 

 En cas de disconformitat, reclamar davant la Comissió Avaluadora i presentar i, si escau, recurs d’alçada 

davant el superior jeràrquic de la Comissió. 



 Drets i compromisos de les persones usuàries 

Els compromisos que la persona usuària adquireix són: 

 Garantir que la informació i documentació aportada és certa i verificable. 

 Demostrar en tot moment la seva identitat (mostrant DNI o NIE). 

 Aportar la documentació que sigui necessària durant la seva participació en el procés d’acreditació de les 

competències professionals, en les condicions i terminis que es determini. 

 Complir amb les instruccions de les persones assessores i avaluadores per facilitar el procés. 

 En cas que l’assessorament i/o avaluació es realitzi per videoconferència, la persona usuària ha de tenir 

accés als recursos informàtics corresponents, per tal que la videoconferència es pugui desenvolupar de 

forma adient. 

o Tenir un compte de correu electrònic propi, ja que, la comunicació probablement es faci per aquesta 

via. 

o Identificar-se visualment durant la videoconferència. 

o En cap moment es podran enregistrar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del 

desenvolupament de les mateixes. 



7. Recursos 



 

 

  

    

    

  

  

Recursos 

Mitjançant el portal FPCAT, l’Agència posa a l’abast dels punts d’informació i orientació: 

- Recursos de difusió: cartells de campanya, vídeos i imatges per a les xarxes socials. 

- Guia d’informació i orientació del servei d’Acreditació (inclou annex de preguntes 

freqüents, el model de document d’orientació i la taula d’àmbits) 

- Cercador que relaciona les principals ocupacions amb els àmbits per a la inscripció al 

servei d’Acreditació 

- Manual per a la inscripció al servei d’Acreditació. 

- Guia de la persona usuària 

- Correu electrònic de consulta: habilitacio.fpcat@gencat.cat 

https://fp.gencat.cat/ca/actualitat/si-ets-professional-fes-ho-oficial/
https://fp.gencat.cat/web/.content/06_Acreditacio/colaboradors/Guia-informacio-i-orientacio-del-servei-acreditacio-ok.pdf
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/ambits/
https://fp.gencat.cat/web/.content/06_Acreditacio/em-vull-acreditar/inscripcio/instruccions-inscripcio-web.pdf
https://fp.gencat.cat/web/.content/06_Acreditacio/em-vull-acreditar/GUIA-DE-LA-PERSONA-USUARIA.pdf
mailto:habilitacio.fpcat@gencat.cat


Moltes gràcies per la vostra atenció 

(Recordeu que les respostes a les preguntes escrites al xat s’enviaran 
properament per correu electrònic) 
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	Les qualificacions professionals que integren el Catàleg FPCAT es classifiquen en 26 famílies professionals 
	Activitats físiques i esportives Administracii gestiAgrària Arts i artesanies Arts gràfiques Comerç i màrqueting Edificacii obra civil Electricitat i electrica Energia i aigua Fabricacimecànica Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme Imatge personal Imatge i so Indstries alimentàries Industries extractives Informàtica i comunicacions Instal·lacii manteniment Marítimopesquera Química Sanitat Seguretat i Medi ambient Serveis socioculturals i a la comunitat Textil, confeccii pell Transport i Manteniment de veh
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	La inscripcial servei d’Acreditació de competències professionals es fa per àmbits. Un àmbit és el conjunt de competències professionals que conformen un certificat de professionalitat o 
	un títol de formació professional, que s’inclou en una de les 26 famílies professionals. 
	Cada àmbit comprèn una o diverses qualificacions professionals. Alhora cada qualificacicomprèn una o diverses unitats de competència, que és el conjunt mínim que 
	pot ser objecte d’acreditació. 
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	3. Requisits dels punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació 
	Figure
	Prèviament a la inscripcial servei d’Acreditació de competències professionals és molt recomanable que la persona usuària s’adreci a un punt d’informació i orientacique l’ajudi a la presa de decisions sobre la seva participacien el servei i li ofereixi l’acompanyament a l’inici i durant el desenvolupament del mateix. 
	Tot i no ser una fase obligatia del procés d’acreditació si que és molt aconsellable. 
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	Quines entitats són punts d’informació i orientació? 
	Quines entitats són punts d’informació i orientació? 
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	La normativa bàsica* estableix que s’ha d’oferir informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals, com a mínim, des dels: 
	
	
	
	

	Centres educatius que imparteixen ensenyaments de formaciprofessional 

	
	
	

	Centres d’educació per a persones adultes 

	
	
	

	Centres autoritzats per impartir formació professional per a l’ocupació 

	
	
	

	Oficines d’ocupació 


	També poden ser-ho les oficines joves, els punts d’informació juvenil, gremis, associacions, agències de desenvolupament local, àrees de promocieconmica... 
	* Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. 
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	Requisits per ser punts d’informació i orientació 
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	Figure
	Disposar de persones professionals per oferir informacii orientacidel servei 
	

	d’Acreditació de competències professionals. 
	
	
	
	

	Disposar d’un espai físic o virtual per dur a terme l'atenci a les persones usuàries amb els recursos tècnics i materials adequats. 

	
	
	

	Incorporar informacia la seva web. 
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	Per cal emplenar el formulari disponible al portal FPCAT. 
	sol·licitar l’alta o actualitzar les dades, 
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	Figure
	Dins del portal FPCAT hi ha un cercador amb tots els que hi ha disponibles. 
	punts d’informació i orientació 
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	4. El perfil professional de la persona informadora i orientadora 
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	Figure
	Les persones informadores i orientadores s una peça clau per assegurar que les persones usuàries que volen acreditar competències professionals rebin un servei efectiu i de qualitat, oferint-los una atencii seguiment personalitzat ajustat a cada tipus de perfil i a les seves necessitats particulars. 
	Figure
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	Informar del servei d’Acreditació de competències professionals (inscripció, requisits d’admissió, drets i obligacions de la persona usuària, les acreditacions oficials que poden obtenir i els seus efectes, etc.) Donar suport a la persona usuària en el procés d’inscripció al servei d’Acreditació Garantir que la persona usuària, mitjançant un llenguatge i material adaptat, si escau, pren les decisions de manera fonamentada en relaciamb la seva participacial servei d’Acreditació 
	Actuacions que han de dur a terme 
	Actuacions que han de dur a terme 
	Com a mínim els punts d’informació i orientació han d’oferir: 
	Sect
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	Acollida de la persona interessada a la qual se li ofereix informacigeneral del servei (requisits, fases, temporitzaci, etc.) Explicacii, lliurament si escau, de la Guia de la persona usuària que conté un resum de les principals actuacions. Suport per relacionar la seva experiència professional i/o formacino reconeguda oficialment amb l’àmbit o àmbits als quals es pot inscriure. Suport en els tràmits telemàtics associats al servei, si escau. 
	Actuacions que han de dur a terme 
	Sect
	Figure

	D’altra banda, per tal d’oferir un servei més complert poden també 
	Recollir les Donar suport en l’elaboració o actualitzacidel currículum de la persona usuària. Elaborar i lliurar el Document d’orientació amb les observacions i recomanacions a la persona que sol·licita informacii orientacidel servei. 
	dades bàsiques 
	de la persona usuària (dades personals, perfil professional, expectatives, etc.) a través 
	d’una entrevista. 
	Figure
	5. Procediment d’acreditació de competències 


	professionals 
	professionals 
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	competències professionals 
	competències professionals 
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	El servei d’Acreditació de competències professionals consta de 3 fases: 
	Figure
	1 23 
	Figure
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	Fase Fase Fase 
	Fase Fase Fase 
	d’ASSESSORAMENT d’AVALUACIÓ d’ACREDITACIÓ 
	d’ASSESSORAMENT d’AVALUACIÓ d’ACREDITACIÓ 
	Figure
	5.1. Inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals 
	Requisits d’admissió i documentacijustificativa 
	Sect
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	Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents segents: 
	• 
	• 
	• 
	Certificat de registre de ciutadania comunitària. 

	• 
	• 
	Targeta de família de ciutadà de la UniEuropea. 

	• 
	• 
	Autoritzacide residència o de residència i treball a Espanya en vigor. 

	• 
	• 
	Sol·licitud de protecciinternacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la proteccisubsidiària. 

	• 
	• 
	Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1, que corresponen a un lloc de treball d’auxiliar (per exemple, una persona auxiliar de venda) 

	• 
	• 
	Tenir 20 anys per a les unitats de competència de nivell 2 i 3, que corresponen a un lloc de treball de tècnic/a (per exemple, una persona venedora) o tècnic/a superior (per exemple, una persona representant de comerç o agent comercial), respectivament. 


	Requisits d’edat 
	Figure
	Requisits d’admissió i documentacijustificativa 
	Sect
	Figure

	En el cas d’experiència laboral, en els tims 15 anys transcorreguts abans de la presentacide la sol·licitud d’inscripció, cal justificar: 
	• 
	• 
	• 
	Experiència laboral d’almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en total (150 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivell 1. 

	• 
	• 
	Experiència laboral d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en total (250 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivell 2 i 3. 

	• 
	• 
	Formacirelacionada de 200 hores, com a mínim, per acreditar competències de nivell 1. En el cas de tenir una formació de menys de 200 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de 


	En el cas de formaci no reconeguda oficialment, en els darrers 10 anys transcorreguts abans de la presentacide la sol·licitud, cal justificar: 
	competència que es vol acreditar. 
	• Formacirelacionada de 300 hores, com a mínim, per acreditar competències de nivell 2 i 3. En el cas de tenir una formació de menys de 300 hores, cal que tingui almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de 
	competència que es vol acreditar 
	Figure
	Requisits d’admissió i documentacijustificativa 
	Sect
	Figure

	Figure
	Sect
	Figure

	Procediment d’inscripció 
	En el moment de la inscripcila persona usuària ha de: 
	Figure
	Figure
	1. Saber de quin 
	ÀMBIT s’ha d’inscriure la 
	persona usuària. Es pot consultar el 
	cercador d’àmbits 
	cercador d’àmbits 

	Figure
	Figure
	2. Adjuntar el CV*. 
	Si la persona usuària no disposa 
	d’un currículum 
	actualitzat, pot fer servir el 
	model que 

	s’ofereix al portal 
	FPCAT. 
	Link
	Figure
	3. Fer la inscripcial servei 
	d’Acreditació de 
	competències professionals 

	Figure
	Procediment d’inscripció 
	Per poder al qual la persona usuària s’ha d’inscriure: 
	seleccionar l’àmbit 
	seleccionar l’àmbit 
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure

	Link
	Figure

	Procediment d’inscripció 
	Sect
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	Procediment d’inscripció 
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
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	Clicar sobre la lupa i 
	escollir l’àmbit. 
	Figure
	Figure
	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure

	Figure
	Segons la situacide la persona usuària: 
	1. Seleccionar la primera casella quan els requisits d’admissió es poden justificar documentalment. Cal 
	emplenar almenys un dels camps segnts: -Nº de dies com a persona assalariada, automa o com a cuidadora no professional treballats amb tasques relacionades amb l’àmbit. -Nº de dies treballats com a persona voluntària o becària treballats amb tasques relacionades 
	amb l’àmbit. 
	-Nº d’hores de formacino reconeguda oficialment relacionades amb l’àmbit. 
	2. Seleccionar la segona casella quan els requisits d’admissió es compleixen però no es pot justificar documentalment i es tenen més de 25 anys. 
	Figure
	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure

	Figure
	La persona usuària que ha seleccionat a l’apartat de “Dades que al·lego” la casella “No puc justificar completament els requisits mitjançant la documentacirequerida, persí que els reuneixo i tinc més de 25 anys” no tindrà aquest apartat al formulari. 
	Sect
	Figure
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure
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	Procediment d’inscripció 
	Sect
	Figure

	Per facilitar el tràmit telemàtic, es poden seguir les indicacions del Manual per a la inscripcial 
	Per facilitar el tràmit telemàtic, es poden seguir les indicacions del Manual per a la inscripcial 

	servei d’Acreditació. 
	Cal destacar que la persona usuària es pot inscriure a més d’un àmbit, si escau. En aquest 
	cas ha d’omplir una sol·licitud per cadascun dels àmbits. 
	Recordar que si la persona usuària s’equivoca d’àmbit, en la fase d’assessorament podrà esmenar l’error. 
	Figure
	5.2 Fase d’assessorament 
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	1.1. La persona assessora acompanya la persona usuària a emplenar el seu Historial Professional i Formatiu i a recopilar la documentacijustificativa. 1.2. Es verifica l'acompliment dels requisits d'admissi en cas que la persona usuària en quedi exclosa se li lliura un informe de recomanacions. 1.3. Un cop la persona és admesa, autoavalua la seva competència professional amb el suport de la persona assessora. 1.4. La persona assessora elabora l'informe d'assessorament (de recomanacions sobre les unitats de c
	Documentacijustificativa Per a persones treballadores assalariades: 
	• 
	• 
	• 
	El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat on estigui afiliada la persona usuària, on ha de constar l'empresa, grup de cotitzacii el període de contractaci 
	Informe de Vida Laboral
	Informe de Vida Laboral



	• 
	• 
	I, el contracte de treball o certificacide l'empresa on han adquirit l'experiència laboral, en la qual han de constar específicament la durada dels períodes de prestacidel contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps en què s'ha realitzat l'activitat. 

	• 
	• 
	El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (), o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, 
	Informe de Vida Laboral
	Informe de Vida Laboral



	• 
	• 
	I, a l’Historial professional i formatiu es farà una descripció de l'activitat desenvolupada i l’interval de temps en 


	Per a persones treballadores de manera automa o per compte propi: 
	què s'ha realitzat. 
	Figure
	Documentacijustificativa Per a persones becàries: 
	• 
	• 
	• 
	La certificacide l'organitzacion s'ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes. 

	• 
	• 
	Certificacide l'organitzacion s'ha prestat l'assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes. 

	• 
	• 
	Certificacidel centre, empresa o entitat que ha impartit la formacirelacionada amb la o les unitats de competència que es pretenen acreditar, on ha de constar el nom de la persona interessada, el contingut, les hores i la data de realitzacide la formaci 

	• 
	• 
	En el cas que la persona usuària reuneixi els requisits d’experiència laboral i/o formacino reconeguda i no els pugui justificar documentalment segons la normativa vigent, si té més de 25 anys, es pot inscriure al servei. Durant la fase d’assessorament, amb el suport de la persona assessora, la persona usuària emplena l’historial professional i formatiu en el qual declara la seva experiència professional i/o la seva formacino reconeguda oficialment. 


	Per a persones treballadores que han prestat servei de manera voluntària: 
	Figure
	Documentacijustificativa Justificacide la formacino reconeguda oficialment 
	Persones que reuneixen els requisits d’experiència professional o formació però no els poden justificar documentalment i tenen més de 25 anys 
	Figure
	5.3 Fase d’avaluació 
	Figure
	En finalitzar la fase d’assessorament, la persona assessora prepara a la persona usuària per a la fase d’avaluació o demostraci(, només cal demostrar allque la persona sap fer). 
	no es tracta d’una examen

	La comissiavaluadora és l’òrgan col·legiat que porta a terme aquesta fase. Està formada com a mínim per 5 persones expertes de l’àmbit que han d’estar habilitades per avaluar. Aquestes poden provenir del sector formatiu o del sector professional. 
	La persona usuària és avaluada per una de les persones que conformen la comissiavaluadora, la qual pot utilitzar alguns dels mètodes d’avaluació segnts: entrevista professional (online), observacien el lloc de treball, simulacipràctica, etc. 
	Figure
	5.4 Fase d’acreditació i els seus efectes 
	Figure
	En acabar la fase d’avaluació, la persona usuària, en cas que hagi demostrat alguna unitat de competència rep un certificat d’unitats de competència demostrades. Des de l’Agència FPCAT, es procedeix a transferir els resultats de l’acreditació de competències professionals al Registre estatal de cadascuna de les unitats de competència demostrades. 
	Amb el certificat d’acreditació, si la persona usuària demostra totes les unitats de competència d’una qualificaciprofessional té dret a sol·licitar la tramitacid’un Certificat de professionalitat. 
	Si la persona usuària vol continuar formant-se podrà sol·licitar l’exempció de la formació corresponent (de certificats de professionalitat o títols de formaciprofessional) relacionats amb les unitats de competència que ha acreditat. 
	En tots els casos, la persona usuària, rep una proposta de continuïtat formativa en la qual es detalla l’oferta formativa recomanada per tal de que pugui, segons cada cas, cursar un certificat de professionalitat 
	o un títol de formaciprofessional. 
	Figure
	6. Drets i compromisos de les persones usuàries 
	Drets i compromisos de les persones usuàries 

	Els drets de les persones usuàries s: 
	Els drets de les persones usuàries s: 
	Sect
	Figure

	
	
	
	

	Participar voluntàriament en el servei. 

	
	
	

	Veure garantida la confidencialitat i protecci tant de les seves dades personals com dels resultats de l’assessorament i avaluaci. 

	
	
	

	Utilitzar els permisos individuals de formaciper participar en el procediment, segons es recull en l’article 12 del Reial Decret 395/2007. 

	
	
	

	Rebre un tracte que garanteixi la igualtat d’oportunitats, no discriminacii accessibilitat universal. 

	
	
	

	Ser informat/ada dels resultats de la fase d’assessorament, amb les recomanacions oportunes de la persona assessora, i passar a la fase d’avaluació si ho creu oport independentment del resultat. 

	
	
	

	Ser avaluat/ada mitjançant un procés d’avaluació que sigui transparent, objectiu, fiable i vàlid. 

	
	
	

	Ser informat/ada dels resultats de l’avaluació i els seus efectes. 

	
	
	

	En cas de disconformitat, reclamar davant la Comissió Avaluadora i presentar i, si escau, recurs d’alçada 


	davant el superior jeràrquic de la Comissi 
	Figure
	Figure
	Drets i compromisos de les persones usuàries 
	Sect
	Figure


	Els compromisos que la persona usuària adquireix s: 
	Els compromisos que la persona usuària adquireix s: 
	
	
	
	

	Garantir que la informacii documentaciaportada és certa i verificable. 

	
	
	

	Demostrar en tot moment la seva identitat (mostrant DNI o NIE). 

	
	
	

	Aportar la documentacique sigui necessària durant la seva participacien el procés d’acreditació de les competències professionals, en les condicions i terminis que es determini. 

	
	
	

	Complir amb les instruccions de les persones assessores i avaluadores per facilitar el procés. 

	
	
	
	

	En cas que l’assessorament i/o avaluacies realitzi per videoconferència, la persona usuària ha de tenir accés als recursos informàtics corresponents, per tal que la videoconferència es pugui desenvolupar de forma adient. 

	o 
	o 
	o 
	Tenir un compte de correu electric propi, ja que, la comunicaciprobablement es faci per aquesta via. 

	o 
	o 
	Identificar-se visualment durant la videoconferència. 

	o 
	o 
	En cap moment es podran enregistrar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes. 




	Figure
	Figure
	7. Recursos 
	Recursos 
	Sect
	Figure

	Mitjançant el portal FPCAT, l’Agència posa a l’abast dels punts d’informació i orientació: -: cartells de campanya, vídeos i imatges per a les xarxes socials. annex de preguntes 
	Recursos de difusi
	Recursos de difusi

	-Guia d’informació i orientació del servei d’Acreditació (inclou 

	freqnts, el model de document d’orientació i la taula d’àmbits) a la inscripcial 
	-Cercador que relaciona les principals ocupacions amb els àmbits per 

	servei d’Acreditació -Correu electrnic de consulta: 
	-Manual per a la inscripció al servei d’Acreditació. 
	-Guia de la persona usuària 
	habilitacio.fpcat@gencat.cat 

	Figure
	Figure





	Moltes gràcies per la vostra atenci
	Moltes gràcies per la vostra atenci
	(Recordeu que les respostes a les preguntes escrites al xat s’enviaran 
	properament per correu electric) 
	Figure
	Figure





Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 
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Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 5

		Realizado: 22

		Incorrecto: 3




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Omitido		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Omitido		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Omitido		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Omitido		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Incorrecto		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Incorrecto		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Incorrecto		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Omitido		Anidación apropiada
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