PREGUNTES FREQÜENTS
SOBRE LA SOL·LICITUD DE
CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT O
ACREDITACIONS PARCIALS
ACUMULABLES

Procediment de sol·licitud, inscripció, expedició i
lliurament de certificats de professionalitat i

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT O ACREDITACIONS PARCIALS ACUMULABLES

1. QUINES SÓN LES ESPECIALITATS FORMATIVES EXISTENTS
CONDUENTS A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT?
2. SI VULL DEMANAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT I OBSERVO
EN EL DESPLEGABLE D’UNITATS DE COMPETÈNCIA DE LA SOL·LICITUD
QUE NO HE SUPERAT TOTES LES QUE ENS INDICA, QUÈ FAIG?
3. SI UNA PART DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT L’HE REALITZAT
EN UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA (CA), M’HO RECONEIXEU?
4. CAL FER ALGUN INGRÉS PER OBTENIR ALGUN CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT O ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE?
5. SI M’EQUIVOCO AL REGISTRAR EN LA WEB LA SOL·LICITUD
D’INSCRIPCIÓ, EXPEDICIÓ I LLIURAMENT D’UN CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT O ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE, QUÈ HAIG DE
FER?
6. EN EL QUADRE D’UNITATS DE COMPETÈNCIA DEL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT SUPERADES QUAN DIU VIA D’OBTENCIÓ, QUÈ HAIG
D’INDICAR?
7. QUÈ S’HA D’INDICAR A L’APARTAT D’ADMINISTRACIÓ LABORAL O
EDUCATIVA COMPETENT QUE L’ HA EXPEDIT?
8. COM S’HA D’OBTENIR EL MÒDUL DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN
CENTRES DE TREBALL I COM EL PUC ACREDITAR?
9. LES UNITATS FORMATIVES ES PODEN ACREDITAR?
10. SI PAGO UNA TAXA PER UNA ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE
HAURÉ DE PAGAR DESPRÉS LA TAXA PEL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT UN COP EL COMPLETI?
11. ON HE DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT O ACREDITACIONS PARCIALS ACUMULABLES?
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1.

Quines són les especialitats formatives existents conduents a certificats
de professionalitat?

Podreu visualitzar totes les especialitats formatives existents conduents a
certificats de professionalitat en el cercador d’especialitats formatives del SOC on
podeu filtrar per certificats de professionalitat i per famílies professionals.
També podeu consultar en aquest enllaç el llistat de certificats de professionalitat
que han estat derogats.
2.

Si vull demanar un certificat de professionalitat i observo en el
desplegable d’unitats de competència de la sol·licitud que no he superat
totes les que ens indica què faig?

Si es dóna aquest cas, vol dir que no teniu dret a obtenir encara el certificat de
professionalitat, ja que no teniu totes les unitats de competència del certificat.
Podeu llavors corregir i sol·licitar una acreditació parcial acumulable de les unitats
de competència que sí que heu superat.
3.

Si una part del certificat de professionalitat l’he realitzat en una altra
Comunitat Autònoma, m’ho reconeixeu?

Si heu cursat una part d’un certificat de professionalitat (un mòdul formatiu
complert d’un certificat de professionalitat corresponent a una unitat de
competència) en una altra Comunitat Autònoma, heu de demanar l’acreditació
parcial acumulable d’aquesta part corresponent a l’administració autonòmica en
qüestió on l’hagueu realitzat. Si ho heu fet, ho heu d’indicar a la sol·licitud i indicar
quina part heu cursat i heu acreditat, i quina administració us l’ha expedit.
4.

Cal fer algun ingrés per obtenir algun certificat de professionalitat o
acreditació parcial acumulable?

Efectivament, per l’expedició i el lliurament de certificats de professionalitat o
acreditacions parcials acumulables s’apliquen taxes, tant per la sol·licitud
d’originals com per duplicats, excepte aquells casos en què l’interessat/ada que ho
pugui acreditar tingui una de les causes d’exempció o bonificació de la taxa que la
normativa preveu.
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5.

Si m’equivoco al registrar en la web la sol·licitud d’inscripció, expedició i
lliurament d’un certificat de professionalitat o acreditació parcial
acumulable, què haig de fer?

Una sol·licitud no quedarà registrada fins que no es registri al registre de l’òrgan
competent, el document de la sol·licitud que imprimiu al final del procés
d’introducció de dades per la sol·licitud, per això no hi ha cap problema que inicieu
de nou una nova sol·licitud amb les dades correctes, tantes vegades com sigui
necessari.
6.

En el quadre d’unitats de competència del certificat de professionalitat
superades quan diu via d’obtenció què hem d’indicar?

En l’apartat de certificats de professionalitat de la pàgina web del SOC, s’explica
quines són les vies d’obtenció de les unitats de competència d’un certificat de
professionalitat. Aquestes tres opcions que et surten són les 3 vies per les quals
es pot obtenir una unitat de competència.
Via formativa (administració laboral)
•
Mitjançant la formació realitzada en un centre que hagi estat autoritzat pel
SOC per impartir certificats de professionalitat. En aquest cas, l’alumne/a ha de
superar amb avaluació positiva els mòduls formatius associats a cada unitat de
competència que vol acreditar .
Via formativa (administració educativa)
•
Mitjançant la realització de mòduls professionals del Departament
d’Ensenyament associats a les unitats de competència que conformen un certificat
de professionalitat sempre que s’acrediti que s’han superat els mòduls.
Via acreditació d’experiència laboral i vies no formals de formació
•
Mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de competències
professionals adquirides a través de l’experiència professional o vies no formals de
formació que convoquen conjuntament l’Administració laboral i l’educativa.
La tercera via està regulada en el Reial decret RD 1224/2009. És per això que en
l’enunciat de la sol·licitud posa “Acreditació de competències RD 1224/2009”, ja
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que ens referim a qualsevol dels processos regulats per aquest reial decret dut a
terme en qualsevol de les comunitats autònomes.
7.

Què s’ha d’indicar a l’apartat d’administració laboral o educativa
competent que ho ha expedit.

El dret a l’obtenció de certificats de professionalitat està subjecte a tenir totes les
unitats de competència que el componen. Es pot donar molts casos en què
l’interessat/ada hagi obtingut una acreditació parcial acumulable d’un certificat en
una altra Comunitat Autònoma, o que hagi realitzat part del certificat de
professionalitat a través de la formació reglada (Ensenyament). En tots aquests
supòsits s’haurà d’acreditar mitjançant una còpia compulsada del document
acreditatiu d’aquest fet i indicar quina és l’administració que ha expedit aquest
document.
8.

Com he d’obtenir el mòdul de formació pràctica en centres de treball i
com el puc acreditar.

Cada certificat de professionalitat té un mòdul de formació pràctica en centres de
treball associat. Aquest mòdul s’haurà de realitzar preferentment un cop s’hagin
superat la resta de mòduls formatius de cada certificat de professionalitat, tot i que
també podrà realitzar-se simultàniament a la realització d’aquests. En cap cas es
podrà programar aquest mòdul de manera independent.
La realització d’aquest mòdul es farà a través de convenis i/o acords entre els
centres formatius i els centres de treball (sense perjudici de la seva subjecció al
règim contemplat per les pràctiques laborals en empreses).El/La tutor/a d’aquest
mòdul serà el responsable d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i de
realitzar, juntament amb el/la tutor/a designat/ada per l’empresa, el seguiment i
l’avaluació dels alumnes. Per això, el programa formatiu inclourà criteris
d’avaluació observables i mesurables.
El mòdul de pràctiques no es correspon a cap unitat de competència, per tant no
pot ser objecte d’acreditació parcial acumulable.
Es podrà sol·licitar l’exempció d’haver de realitzar el mòdul de pràctiques. Estaran
exempts de realitzar el mòdul de pràctiques els alumnes dels programes de
formació en alternança amb el treball en l’àrea del corresponent certificat, i també
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les persones que puguin acreditar una experiència laboral mínima de 3 mesos que
es correspongui amb les capacitats previstes en aquet mòdul.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat
d’empresa en què consti: la durada del contracte, l’activitat desenvolupada i el
període de temps en què s’ha realitzat aquesta activitat. L’interessat haurà de fer la
sol·licitud d’exempció d’aquest mòdul d’acord amb les instruccions establertes pel
SOC, que li expedirà un certificat d’exempció.
La sol·licitud de l’exempció del mòdul de pràctiques es podrà realitzar
conjuntament amb la sol·licitud d’un certificat de professionalitat.
9.

Les unitats formatives es poden acreditar?

No, la mínima unitat acreditable és la unitat de competència, no les unitats
formatives. Les unitats formatives són unes parts d’una unitat de competència que
permeten a un/a alumne/a realitzar de forma més esglaonada el contingut formatiu
associat a una unitat de competència, i en el moment que completi tot el contingut
formatiu d’una unitat de competència podrà sol·licitar l’acreditació parcial
acumulable si així ho vol.
10.

Si pago una taxa per una acreditació parcial acumulable, hauré de pagar
després la taxa pel certificat de professionalitat un cop el completi?

Sí, de fet, l’acreditació parcial acumulable, és recomanable no sol·licitar-la i esperar
a completar la formació d’un certificat de professionalitat per llavors sol·licitar el
certificat complet i pagar tan sols la taxa llavors, ara bé, si alguna persona per
necessitat o bé perquè ha de marxar a una altra comunitat autònoma, necessita
acreditar aquelles unitats de competència d‘un certificat de professionalitat que
tingui, llavors ho pot sol·licitar.
11.

On he de presentar la sol·licitud de certificats de professionalitat o
acreditacions parcials acumulables?

La sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables
(enllaç a la sol·licitud), s’ha de presentar per registre preferentment del Servei
Territorial que correspongui segons el punt de recollida del títol que heu elegit en la
sol·licitud i que la mateixa sol·licitud us indica.
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Les adreces dels Serveis Territorials són les següents:
Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Barcelona: c. Llull, 297,
08019 Barcelona.
Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Girona: plaça Pompeu
Fabra, 1, 17002 Girona.
Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Lleida: c. General Britos,
3, 25007 Lleida.
Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Tarragona: c. Joan
Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona.
Direcció Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya a Terres de l’Ebre: c. De la
Rosa, 9, 43500 Tortosa.
Així també Es poden presentar les sol·licituds pel registre de qualsevol adreça del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Així mateix, es poden presentar les sol·licituds per qualsevol dels procediments
administratius que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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