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Es convoquen 3.100 places, de caràcter restringit per a les persones 
que no van obtenir plaça en la convocatòria de 2013, del procediment 
d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a 
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació. 
 
El Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació, han publicat la Resolució 
per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals 
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les 
bases, adreçada únicament a les persones que no van obtenir plaça a la convocatòria de 2013.  
 
Tindran prioritat de participació les persones que van quedar excloses per manca de vacant, que 
hauran de confirmar el seu interès en participar. 
Si no s’ocupen totes les places amb el col·lectiu esmentat, es publicaran les places vacants i es 
farà extensiva aquesta convocatòria a les persones que van quedar excloses per manca de 
justificació dels mèrits i requisits. 
 
Aquest procediment permetrà a les persones que el segueixin obtenir una certificació capitalitzable 
per a l’obtenció, segons correspongui, d’un certificat de professionalitat, d’un títol de formació 
professional o d’ambdós. 
 
El Departament d’ensenyament aportarà 550.000,00€ i el Departament d’Ocupació de Catalunya 
250.000,00€, ambdós del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014. 
L’import que s’hi destinarà corresponent al Departament d’Ensenyament prové del Programa 
finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a la 
millora i difusió de la Formació Professional i per a l’acreditació de competències professionals. 
 
La convocatòria dóna compliment al Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de 
les competències professionals adquirides per experiència laboral, que entre el seus objectius 
preveu la realització de convocatòries per acreditar la competència professional a totes les 
Comunitats Autònomes.  
 
Els àmbits convocats són els següents: Dependència, Condicionament físic, Tractament amb 
biocides, Bastides tubulars, Formació de formadors i Ioga. 
 

Àmbit Places 
Descripció 

Dependència 2.365 
Treball relacionat amb l’atenció a persones en situació de dependència (persones grans i persones 
amb discapacitat) en l’àmbit sociosanitari tant en institucions socials com en l’atenció domiciliària.  

Formació de formadors 264 
Treball relacionat amb  entitats públiques o privades impartint formació professional per a 
l’ocupació i realitzant altres accions d’acompanyament i suport a la formació, inclosa la no formal. 

Condicionament físic  149 
Treball relacionat amb empreses i entitats de serveis esportius ( empreses amb serveis esportius 
propis, gimnasos, patronats, federacions, clubs…) o empreses de serveis turístics (hotels, 
càmpings, balnearis). 

Ioga 235 
Treball en l’àmbit d’activitats de ioga i d’altres serveis relacionats amb el manteniment, la cura 
corporal i el desenvolupament personal vinculats al sector de l’esport, el lleure, el turisme, la salut 
i benestar. 

Bastides tubulars 10 
Treball relacionat amb el sector de  la construcció (empreses de bastides i altres estructures 
tubulars) i d’altres com l’industrial, naval, espectacles…que també utilitzen aquestes estructures. 

Biocides 77 
Treball relacionat amb empreses de desinfecció, desratització i desinsectació tant en establiments 
de productes biocides i fitosanitaris com en serveis d’aplicació. 

Total 3.100  
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Quins són els requisits per poder participar a la convocatòria? 

Aquesta convocatòria està dirigida a les persones que no van obtenir vacant en la convocatòria de 
2013, hauran de complir els requisits de participació: 

• Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania 
comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular 
d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor 

• Tenir 20 anys complerts a la fi del termini de preinscripció. 

• Justificar, almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores (250 dies), relacionades amb 
l’àmbit, en els últims 10 anys, o 

• Justificar, almenys haver cursat 300 hores, en els últims 10 anys abans de realitzar-se la 
convocatòria. 

 

Quins centres educatius participaran en el procediment?  

Es preveu que participen un total de 28 centres de tot Catalunya: 

 

ÀMBIT SEU MUNICIPI 

 

Dependència Institut Salvador Seguí Barcelona 

Dependència Lopez Vicuña Barcelona 

Dependència Institut Miquel Tarradell Barcelona 

Dependència Institut Bonanova Barcelona 

Dependència Institut Severo Ochoa Esplugues de Llobregat 

Dependència Institut Gallecs Mollet del Vallés 

Dependència Freta  Mataró 

Dependència Institut La Serreta Rubí 

Dependència Institut Mila i Fontanals Igualada 

Dependència Institut Guillem Catà Manresa 

Dependència Joviat Manresa 

Dependència Institut Pous i Argila Manlleu 

Dependència Institut de l'Ebre Tortosa 

Dependència 
Institut Francesc Vidal i 

Barraquer 
Tarragona 
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Dependència Institut Jaume I Salou 

 

ÀMBIT SEU MUNICIPI 

 

Dependència Institut Andreu Nin El Vendrell 

Dependència Institut Ronda Lleida 

Dependència Institut Mollerusa Mollerusa 

Dependència Institut Vallvera Salt 

Dependència Institut S'Agulla Blanes 

 

Condicionament físic  Institut Cal·lípolis Tarragona 

Condicionament físic  Institut Escola del Treball  Barcelona 

 

Ioga 
Institut Mare de Deu de la 

Mercè 
Barcelona 

Ioga Joan XXIII Hospitalet de Llobregat 

 

Bastides tubulars Institut Pere Martell Tarragona 

 

Biocides Institut Martí i Pol Cornellà de Llobregat 

Biocides CIFO Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet 

 

Formació de formadors CIFO Hospitalet de Llobregat Hospitalet de Llobregat 
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On trobar informació de la convocatòria 

 
• Informació de la WEB www.gencat.cat/acreditat 

 
• Als punts d’informació i orientació trobareu orientadors habilitats que us faran 

l’acompanyament necessari. 
 

El punt d’informació, t’informarà sobre: 
 

• la naturalesa i les fases del procediment,  

• els requisits d’accés,  

• els drets i obligacions de les persones candidates 

• les acreditacions oficials que poden obtenir i els efectes d’aquestes.  
 

Per a localitzar els punts d’informació més propers al vostre domicili, consulteu la adreça 
http://phobos.xtec.cat/icqp/acreditacio/xarxa_punts.php) 
 

 

Calendari previst 
 

Actuació Calendari On 

Informació i orientació  Maig-Juny-Juliol 

Punts d’informació i orientació 

 i  

www.gencat.cat/acreditat 

Termini de confirmació de l’interès 
en participar  

Fins el 16 de juny  www.gencat.cat/acreditat  

Consulta dels resultats de 
l’Assignació de centre  

A partir del 2 de juliol  
www.gencat.cat/acreditat  

Oficina Virtual de Tràmits 

Publicació de places vacants A partir del 3 de juliol www.gencat.cat/acreditat 

Desenvolupament del procediment A partir de juliol  Centre assignat 

 
 
 
 


