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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS
1628 REIAL DECRET 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats 

de professionalitat.

La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, assenyala a l’article 25.2 que els 
programes de formació ocupacional i contínua s’han de desenvolupar d’acord amb el que 
estableixen la dita Llei, així com la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions 
i de la formació professional, i les normes que es dictin per a la seva aplicació.

Sobre això, la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació 
professional, estableix a l’apartat 1 de l’article 8 que els certificats de professionalitat tenen 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, acrediten les corresponents qualificacions 
professionals als qui els hagin obtingut i els expedeix l’Administració laboral competent. 
D’acord amb el règim de distribució de competències en la matèria en què s’incardina el 
present Reial decret, l’expedició dels certificats de professionalitat correspon als òrgans 
competents de les comunitats autònomes. L’Administració General de l’Estat ha d’expedir 
els certificats de professionalitat en els supòsits en què la legislació vigent li hagi reservat 
les competències executives en matèria de formació professional per a l’ocupació o quan 
no hi hagi traspàs.

El mateix apartat de l’article 8 de la Llei esmentada estableix que tant els títols de 
formació professional com els certificats de professionalitat tenen els efectes que els 
corresponen d’acord amb la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de 
reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i altres estats 
signataris de l ‘Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Aquests títols i certificats acrediten 
les qualificacions professionals corresponents als qui els hagin obtingut.

D’altra banda, l’article 10.1 assenyala que l’Administració General de l’Estat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 149.1.30a i 7a de la Constitució i amb la consulta 
prèvia al Consell General de la Formació Professional, determina els títols i els certificats 
de professionalitat, que constitueixen les ofertes de formació professional referides al 
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Atès que els certificats de professionalitat 
que regula el present Reial decret acrediten qualificacions que conté el Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals, la seva correspondència amb els títols de formació 
professional garanteix la transparència i la mobilitat.

Aquesta concepció integral de la formació professional, tant en l’àmbit europeu –a 
través del procés de Copenhaguen, emmarcat en el programa «Educació & formació 2010», 
com un dels objectius de la cimera de Lisboa–, com en la integració de les ofertes de 
formació de les administracions educativa i laboral, busca assegurar la mobilitat dels 
treballadors, a través de la transparència de les qualificacions adquirides en els diferents 
subsistemes i estats.

En aquest sentit i atenent el que disposa l’article 8.5 del Reial decret 1128/2003, de 5 
de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en la 
redacció que en fa el Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre, l’oferta formativa de 
certificats de professionalitat s’ha d’ajustar als indicadors i requisits mínims de qualitat que 
s’estableixin de mutu acord entre les administracions educativa i laboral, amb la consulta 
prèvia al Consell General de la Formació Professional, que garanteixin els aspectes 
fonamentals d’un sistema integrat de formació.

Sobre aquest aspecte, el Ministeri de Treball i Afers Socials ha d’afavorir l’esmentada 
transparència i mobilitat a través dels certificats de professionalitat i tenint en compte la 
Proposta de recomanació del Parlament Europeu i del Consell relativa a la creació del 
Marc europeu de qualificacions per a l’aprenentatge permanent.

Els certificats de professionalitat es configuren com a acreditacions de les competències 
professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals adquirides mitjançant: 
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l’experiència laboral, vies no formals de formació i accions de formació professional per a 
l’ocupació, aquestes últimes en els termes que preveu l’article 7.1 del Reial decret 395/2007, 
de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a 
l’ocupació.

Finalment, es pot assenyalar que aquest Reial decret recull mètodes d’assegurament 
de la qualitat, d’acord amb el que estableix l’article 36 del Reial decret 395/2007, de 23 de 
març, tant en la configuració de les ofertes formatives vinculades a cada certificat de 
professionalitat, com en el sistema d’expedició dels certificats acreditatius de les 
competències professionals adquirides.

Així mateix, les administracions públiques competents han de promoure en els seus 
àmbits respectius la millora de la qualitat de la formació professional per a l’ocupació, la 
seva eficiència i eficàcia, així com l’impacte d’aquesta formació en l’ocupabilitat dels 
treballadors i la competitivitat de les empreses.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i han emès informe el Consell General de la Formació Professional, el Consell 
Nacional de la Discapacitat i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de gener de 2008,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte regular els certificats de professionalitat, en aspectes 
essencials com ara els seus efectes, l’estructura i el contingut, les vies per obtenir-los i els 
relatius a la impartició i avaluació de les corresponents ofertes de formació professional 
per a l’ocupació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les 
qualificacions i de la formació professional.

Article 2. Els certificats de professionalitat.

1. El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de les 
qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit 
de l’Administració laboral, que acredita la capacitació per exercir una activitat laboral amb 
significació per a l’ocupació i assegura la formació necessària per adquirir-la, en el marc 
del subsistema de formació professional per a l’ocupació que regula el Reial decret 395/2007, 
de 23 de març.

Un certificat de professionalitat configura un perfil professional entès com a conjunt de 
competències professionals identificable en el sistema productiu, i reconegut i valorat en el 
mercat laboral.

2. Els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional, sense que això constitueixi cap regulació de l’exercici professional, i els 
expedeixen el Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats 
autònomes.

3. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg 
Nacional de Qualificacions Professionals.

Amb caràcter excepcional, i quan el perfil professional ho requereixi, el certificat de 
professionalitat pot recollir menys unitats de les que defineix la qualificació professional de 
referència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

En els dos casos, la unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable per 
obtenir un certificat de professionalitat.

4. Els mòduls formatius del certificat de professionalitat són els del Catàleg Modular 
de Formació Professional

5. El Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat és el conjunt dels certificats 
de professionalitat ordenats sectorialment en les actuals 26 famílies professionals i d’acord 
amb els nivells de qualificació que estableixen els annexos I i II del Reial decret 1128/2003, 
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de 5 setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, 
modificat pel Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre.

Article 3. Finalitat.

Els certificats de professionalitat tenen per finalitat:

a) Acreditar les qualificacions professionals o les unitats de competència que s’hi 
recullen, independentment de la via d’adquisició, bé sigui a través de la via formativa, o 
mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació segons el que s’estableixi en 
el desplegament de l’article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions 
i de la formació professional.

b) Facilitar l’aprenentatge permanent de tots els ciutadans mitjançant una formació 
oberta, flexible i accessible, estructurada de forma modular, a través de l’oferta formativa 
associada al certificat.

c) Tant en l’àmbit nacional com europeu, afavorir la transparència del mercat de 
treball a ocupadors i a treballadors.

d) Ordenar l’oferta formativa del subsistema de formació professional per a l’ocupació 
vinculada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

e) Contribuir a la qualitat de l’oferta de formació professional per a l’ocupació.
f) Contribuir a la integració, la transferència i el reconeixement entre les diverses 

ofertes de formació professional referides al Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals.

Per aconseguir aquests fins s’ha de comptar amb la participació de tots els agents 
implicats en la formació professional.

Article 4. Estructura i contingut del certificat de professionalitat.

Cadascun dels certificats de professionalitat inclou els apartats següents:

1. Identificació del certificat de professionalitat.
a) Denominació.
b) Família professional.
c) Nivell.
d) Qualificació professional de referència.
e) Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat.
f) Competència general.
g) Entorn professional.
h) Durada en hores de la formació associada.
i) Relació de mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional.

2. Perfil professional del certificat de professionalitat. Es defineix per la qualificació 
professional o, si s’escau, per les unitats de competència del Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals a les quals respongui el certificat de professionalitat. Inclou 
informació sobre els requisits necessaris segons la legislació vigent, si s’escau, per a 
l’exercici professional.

3. Formació del certificat de professionalitat. Està composta pel desenvolupament de 
cadascun dels mòduls formatius del Catàleg Modular de Formació Professional associats 
a cada unitat de competència del certificat de professionalitat. Així mateix, inclou la durada, 
els requisits d’espais, les instal·lacions i equipaments, que sempre responen a mesures 
d’accessibilitat i seguretat dels participants i les prescripcions sobre formadors i alumnes 
que garanteixin la qualitat de l’oferta.

Article 5. Mòduls formatius del certificat de professionalitat.

1. S’entén per mòdul formatiu del certificat de professionalitat el bloc coherent de 
formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació 
acreditada mitjançant el certificat de professionalitat.
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2. Cada mòdul formatiu inclou les dades d’identificació, les especificacions de la 
formació i els paràmetres del context formatiu per impartir-lo.

3. Les dades d’identificació corresponen a la denominació del mòdul formatiu, el 
nivell, el codi, la unitat de competència a la qual està associat i la durada expressada en 
hores.

4. Les especificacions de la formació s’expressen mitjançant les capacitats i els seus 
corresponents criteris d’avaluació, les capacitats que s’hagin de desenvolupar en un entorn 
real de treball, el desenvolupament dels continguts que permetin assolir aquestes capacitats 
i, si s’escau, les unitats formatives i les orientacions metodològiques per impartir el 
mòdul.

Les capacitats que s’han d’adquirir en un entorn real de treball, del conjunt de mòduls 
formatius que configuren el certificat de professionalitat, s’organitzen en un mòdul de 
formació pràctica que es desenvolupa, amb caràcter general, en un centre de treball. 
Aquesta formació té caràcter de pràctica professional no laboral i es desenvolupa mitjançant 
un conjunt d’activitats professionals que permeten completar les competències professionals 
no adquirides en el context formatiu.

5. Els paràmetres i criteris del context formatiu per impartir el mòdul formatiu estan 
constituïts per:

a) Els requisits mínims que han de tenir els formadors per impartir-lo.
b) Els requisits mínims sobre els espais, les instal·lacions i els equipaments necessaris 

per al procés d’ensenyament-aprenentatge i l’adquisició de la competència professional 
corresponent.

c) Els criteris d’accés dels alumnes, que asseguren que els alumnes tenen les 
competències clau suficients per cursar la formació amb aprofitament.

Als alumnes que accedeixin a les accions de formació dels certificats de professionalitat 
de nivell 1 de qualificació, no se’ls exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Article 6. Unitats formatives.

1. D’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 5 del present Reial decret, i 
amb la finalitat de promoure la formació al llarg de la vida, el Servei Públic d’Ocupació 
Estatal amb caràcter general, sempre que sigui procedent, ha de subdividir, per impartir-
los, els mòduls formatius inclosos en els certificats de professionalitat que superin les 90 
hores, en unitats formatives de menys durada que, en tot cas, no poden ser inferiors a 30 
hores de durada.

Amb caràcter general, el nombre màxim d’unitats formatives en què es pot subdividir 
cada mòdul no ha de ser superior a tres.

La subdivisió dels mòduls formatius en unitats formatives ha de tenir en compte les 
propostes acordades per les comissions paritàries sectorials per als seus plans de 
referència, així com els treballs avançats per les comunitats autònomes.

L’Institut Nacional de les Qualificacions ha de donar suport tècnic al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal en la realització d’aquests treballs.

2. Aquestes unitats formatives, que s’han de recollir en el fitxer d’especialitats 
formatives, són certificables sempre que s’hagin desenvolupat amb els requisits de qualitat 
establerts per impartir el mòdul al qual pertanyen.

La certificació té validesa en l’àmbit de l’Administració laboral. La superació de totes 
les unitats formatives definides per al mòdul, sempre que el participant cursi de manera 
consecutiva almenys una unitat formativa per any, dóna dret a la certificació de mòdul 
formatiu i a l’acreditació de la unitat de competència corresponent.

3. Cada unitat formativa ha d’incloure les dades d’identificació, les capacitats, els 
criteris d’avaluació i els continguts.

4. Les competències professionals adquirides en unitats formatives derivades dels 
treballs avançats per les comissions paritàries sectorials i per les comunitats autònomes 
s’han de tenir en compte amb caràcter preferent als efectes del reconeixement de les 
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competències professionals, mitjançant el procediment que estableixi el desplegament 
normatiu de l’article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny.

Si s’escau, també es pot tenir en compte la impartició dels mòduls formatius quan 
s’hagin adaptat en funció de les característiques i l’experiència del col·lectiu destinatari.

5. Els requisits per a la impartició de les unitats formatives són els del mòdul formatiu 
del certificat de professionalitat que correspongui.

Article 7. Elaboració i actualització dels certificats de professionalitat.

1. El Servei Públic d’Ocupació Estatal, amb la col·laboració dels centres de referència 
nacional, elabora i actualitza els certificats de professionalitat, que s’han d’aprovar 
mitjançant un reial decret, amb l’informe previ del Consell General de Formació Professional 
i del Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació.

2. L’elaboració i actualització dels certificats de professionalitat es porta a terme a 
partir de les qualificacions incorporades en el Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals.

3. Sempre que es modifiquin o actualitzin les qualificacions professionals o unitats de 
competència del Catàleg Nacional de Qualificacions incloses en certificats de 
professionalitat, segons el que preveu l’article 9 del Reial decret 1128/2003, pel qual es 
regula el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, segons la redacció que en 
fa el Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre, s’ha de procedir a fer-ne la revisió i 
actualització.

4. Les comunitats autònomes i les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives en l’àmbit nacional poden proposar nous certificats de professionalitat al 
Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Article 8. Vies per a l’obtenció dels certificats de professionalitat.

1. El certificat de professionalitat es pot obtenir mitjançant la superació de tots els 
mòduls formatius corresponents al certificat de professionalitat, o mitjançant els 
procediments per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 
a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació que s’estableixin en el 
desplegament normatiu de l’article 8.4 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les 
qualificacions i de la formació professional.

2. També es poden obtenir mitjançant l’acumulació d’acreditacions parcials de les 
unitats de competència que comprengui el certificat de professionalitat.

Article 9. Accions de formació corresponent als certificats de professionalitat.

1. S’entén per acció formativa l’adreçada a l’adquisició i millora de les competències 
professionals de les qualificacions professionals i, si s’escau, unitats de competència del 
certificat, i es pot estructurar en diversos mòduls amb objectius, continguts i durada propis, 
d’acord amb el que estableix l’article 7.1 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel 
qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació.

2. El subsistema de formació professional per a l’ocupació ha de preveure les seves 
ofertes formatives, tant d’àmbit estatal com autonòmic, accions formatives adreçades a 
l’adquisició de la qualificació i competències professionals recollides en el certificat de 
professionalitat corresponent.

3. L’oferta formativa adreçada a obtenir els certificats de professionalitat es pot 
realitzar per la totalitat dels mòduls formatius que hi estiguin associats, o bé per mòduls 
formatius associats a cadascuna de les unitats de competència que comprengui el certificat 
de professionalitat, oferts de manera independent, als efectes d’afavorir l’acreditació de les 
unitats de competència esmentades.

4. Les administracions públiques competents poden oferir, juntament amb les accions 
formatives de determinats certificats de professionalitat, altres mòduls no associats a 
unitats de competència que assegurin la formació mínima necessària per a l’aprofitament 
de la formació, en relació amb el que disposa l’article 5.5 del present Reial decret. Les 
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despeses per impartir aquests mòduls tenen caràcter elegible als efectes d’imputar-les a 
les transferències de fons que reben les comunitats autònomes de l’Estat.

5. Les administracions públiques competents poden oferir altres mòduls, juntament 
amb l’acció formativa adreçada a obtenir el certificat de professionalitat, relatius a 
tecnologies de la informació i la comunicació, idiomes, treball en equip, prevenció de riscos 
laborals, orientació professional i altres matèries transversals o que es prevegin dins de les 
directrius marcades per la Unió Europea.

Article 10. Modalitats d’impartició de la formació referida als certificats de 
professionalitat.

1. La formació es pot impartir de forma presencial, a distància, teleformació o mixta.
2. Quan l’acció o mòdul formatiu incloguin, en tot o en part, formació a distància, 

aquesta s’ha de realitzar amb suports didàctics que permetin un procés d’ensenyament-
aprenentatge sistematitzat per al participant, que necessàriament s’ha de complementar 
amb assistència tutorial.

3. La modalitat d’impartició mitjançant teleformació s’entén realitzada quan les 
accions formatives es duen a terme en tot o en part a través de les tecnologies de la 
informació i comunicació, de manera que es possibilita la interactivitat d’alumnes, tutors, 
docents i recursos situats en diferent lloc. Necessàriament, s’ha de complementar amb 
assistència tutorial.

4. La norma que reguli cada certificat de professionalitat ha de determinar les 
condicions en què es poden oferir els mòduls formatius en les diferents modalitats, en 
funció de la naturalesa dels continguts i dels col·lectius que en són destinataris.

Article 11. Programes de formació en alternança amb l’ocupació.

1. En els programes de formació en alternança amb l’ocupació, els continguts de la 
formació són els corresponents als mòduls formatius associats a les unitats de competència 
dels certificats de professionalitat quan es correspongui amb l’ocupació relacionada amb 
l’ofici o lloc de treball previst en el contracte laboral.

Tenen aquesta consideració les accions formatives dels contractes per a la formació i 
els programes públics de formació i ocupació (escoles taller i cases d’oficis i tallers 
d’ocupació).

2. Els alumnes dels programes de formació en alternança amb l’ocupació estan 
exempts del mòdul de formació pràctica en centre de treball.

3. Els alumnes que superin els mòduls dels programes de formació en alternança 
que responguin a mòduls formatius referits a unitats de competència corresponents a 
qualificacions de nivell u del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals obtenen el 
certificat de professionalitat o l’acreditació parcial corresponent expedits per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, que té efectes d’acreditació de les competències 
professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació 
Professional.

Article 12. Centres que imparteixin accions formatives corresponents als certificats de 
professionalitat.

1. Els centres que imparteixin accions formatives corresponents a certificats de 
professionalitat han de complir els requisits que especifiquen els reials decrets que regulin 
aquests certificats.

2. Les accions formatives corresponents a certificats de professionalitat només es 
poden impartir en els centres següents:

a) Centres integrats de formació professional d’acord amb el que disposa el Reial 
decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres 
integrats de formació professional. En aquests centres, la programació de l’oferta modular 
associada a unitats de competència incloses en títols de formació professional i certificats 
de professionalitat ha de ser la mateixa.
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b) Centres o entitats de formació públics i privats acreditats per l’Administració laboral 
competent segons el que estableix l’article 9 del Reial decret 395/2007 de 23 de març, pel 
qual es regula el Subsistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

c) Centres de referència nacional, segons el que disposen l’article 11.7 de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i la 
norma que reguli els requisits d’aquests centres.

Article 13. Formadors.

1. Per poder impartir la formació corresponent a cadascun dels mòduls formatius 
dels certificats de professionalitat, els formadors han de complir els requisits específics 
que s’hi incloguin. Aquests requisits han de garantir el domini dels coneixements i les 
tècniques relacionades amb la unitat de competència a la qual està associat el mòdul, i 
s’han d’acreditar mitjançant la corresponent titulació i/o experiència professional en el 
camp de les competències relacionades amb el mòdul formatiu.

En qualsevol cas, per impartir els mòduls formatius dels certificats de professionalitat, 
és requisit que el formador acrediti que té la competència docent que determini el Ministeri 
de Treball i Afers Socials.

2. En els centres integrats de titularitat pública pot impartir les accions formatives el 
personal a què es refereix l’article 15.2 del Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, 
pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional 
quan compleixin els requisits específics que disposen els certificats de professionalitat.

3. També es poden contractar com a experts, per a la impartició de determinats 
mòduls, d’acord amb l’article 15.3 del Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, 
professionals qualificats per impartir els ensenyaments que per la seva naturalesa ho 
requereixin i que s’han d’especificar en cada certificat de professionalitat.

Article 14. Avaluació del mòdul formatiu.

1. L’avaluació de l’alumne es realitza per mòduls i, si s’escau, per unitats formatives, 
de manera sistemàtica i contínua, amb objecte de comprovar els resultats de l’aprenentatge 
i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

2. Aquesta avaluació la realitzen els formadors que imparteixin les accions formatives, 
mitjançant mètodes i instruments que en garanteixin la fiabilitat i validesa, prenent com a 
referència les capacitats i els criteris d’avaluació establerts per a cada un dels mòduls 
formatius associats a les seves unitats de competència corresponents.

3. Els formadors han de reflectir documentalment els resultats obtinguts pels alumnes 
a cadascun dels mòduls formatius del certificat, de manera que puguin estar disponibles 
en els processos de seguiment i control de la qualitat de les accions formatives. Així mateix, 
han d’elaborar una acta d’avaluació on ha de quedar constància dels resultats que han 
obtinguts els alumnes, amb indicació de si han adquirit o no les capacitats dels mòduls 
formatius i, per tant, la competència professional de les unitats a les quals estan 
associats.

4. Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, és necessari superar amb 
avaluació positiva, en termes d’apte o no apte, els mòduls formatius associats a cadascuna 
de les unitats.

5. El centre que imparteixi els mòduls formatius corresponents a certificats de 
professionalitat ha de lliurar, en un termini no superior a tres mesos, l’acta d’avaluació i 
dels documents on se’n reflecteixin els resultats, al Registre de les administracions laborals 
a què es refereix l’article 16, que és el responsable de la seva custòdia.

Article 15. Experiència laboral i vies no formals de formació.

1. Quan les competències professionals s’hagin adquirit a través de l’experiència 
laboral o de vies no formals de formació, l’accés al procediment per obtenir el certificat de 
professionalitat o una acreditació parcial acumulable, s’ha de realitzar segons els requisits 
i procediments que estableixi el desplegament normatiu de l’article 8 de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
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2. Les administracions públiques competents en matèria laboral han de garantir a la 
població activa la possibilitat d’accedir per la via de l’experiència laboral i per vies no 
formals de formació a l’avaluació i reconeixement de les seves competències 
professionals.

3. Els qui acreditin una experiència laboral que es correspongui amb l’entorn 
professional del certificat de professionalitat poden quedar exempts totalment o parcialment 
del mòdul de formació pràctica en centres de treball.

En qualsevol cas, els reials decrets que estableixin els certificats de professionalitat 
han de determinar les condicions d’aquesta exempció.

Article 16. Expedició dels certificats de professionalitat.

1. Els certificats de professionalitat s’expedeixen als qui ho hagin sol·licitat i demostrin 
que han superat els mòduls corresponents a aquest certificat, o bé hagin obtingut el 
reconeixement i l’acreditació de totes les unitats de competència que el componen 
mitjançant el procediment que estableixi el desplegament normatiu de l’article 8 de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional. El model 
de sol·licitud de certificat de professionalitat és el que preveu l’annex I del present Reial 
decret.

2. Els qui no superin la totalitat dels mòduls associats al certificat de professionalitat 
i superin els mòduls associats a una o diverses unitats de competència del mòdul reben 
una certificació dels mòduls superats que té efectes d’acreditació parcial acumulable de 
les competències professionals adquirides, segons el model que estableix l’annex II del 
present Reial decret.

3. L’expedició dels certificats de professionalitat correspon a l’Administració laboral 
competent. El model de document acreditatiu del certificat de professionalitat, així com les 
seves característiques tècniques, també s’estableixen a l’annex II del present Reial 
decret.

Article 17. Registre dels certificats de professionalitat.

1. Les administracions laborals competents han de portar un registre nominal i per 
especialitats (denominació) dels certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials 
acumulables expedides.

2. Als efectes de garantir la transparència del mercat de treball i facilitar la lliure 
circulació de treballadors, hi ha d’haver un registre general en el Sistema Nacional 
d’Ocupació, coordinat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i instrumentat a través del 
Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació, al qual han de comunicar 
telemàticament i en temps real les inscripcions efectuades en els registres a què es refereix 
el paràgraf anterior.

3. Les especificacions tècniques del registre de certificats de professionalitat i de les 
acreditacions parcials acumulables s’estableixen a l’annex III.

4. Les persones que hagin obtingut l’acreditació d’unitats de competència en 
l’administració educativa poden sol·licitar la inclusió en el registre esmentat.

5. En tot cas, el tractament i la cessió de les dades derivat del que disposa aquest 
article s’ha d’efectuar respectant el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 18. Avaluació, seguiment i control de les accions formatives.

1. D’acord amb el que estableixen els articles 16 i 17 de la Llei orgànica 5/2002, 
de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i amb la finalitat d’assegurar 
l’eficàcia de les accions formatives i la seva adequació permanent a les necessitats del 
mercat de treball, la planificació, l’execució, el seguiment i la supervisió corresponents a 
l’oferta formativa conduent als certificats de professionalitat s’ha d’ajustar al que estableixi 
la normativa del Subsistema de Formació Professional per a l’Ocupació.

Les administracions públiques competents han d’establir les mesures necessàries per 
a l’organització de l’oferta formativa.
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2. Les accions conduents als certificats de professionalitat s’han d’ajustar als 
dispositius de qualitat que s’implantin en el Subsistema de Formació Professional per a 
l’Ocupació, i s’han de sotmetre a un procés d’avaluació, seguiment i control, segons el pla 
anual d’avaluació que determini el Servei Públic d’Ocupació Estatal, en coordinació amb 
les comunitats autònomes, i en els termes acordats per la Comissió Estatal de Formació 
Professional per a l’Ocupació. A més a més, aquest pla ha d’incloure per als certificats de 
professionalitat accions de control i avaluació internes i externes sobre les accions 
formatives esmentades, amb fins de diagnòstic i millora de la qualitat, però no vinculades 
a l’obtenció dels certificats mateixos.

3. El pla anual d’avaluació ha d’afavorir el desenvolupament dels processos 
d’avaluació del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional i ha de 
proporcionar dades que contribueixin a millorar-lo.

Disposició addicional primera. Equivalències.

1. L’Administració laboral ha d’expedir als qui ho sol·licitin el certificat de professionalitat 
corresponent sempre que, mitjançant els ensenyaments cursats en el sistema educatiu, 
hagin obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls 
professionals associats a les unitats de competència que conformin aquest certificat de 
professionalitat segons el que estableix la disposició addicional dotzena del Reial 
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu.

2. Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una 
acreditació parcial acumulable, expedida per l’Administració laboral competent, les reconeix 
l’Administració educativa i tenen els efectes de convalidació del mòdul o mòduls 
professionals corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen 
cadascun dels títols de formació professional, als qui ho sol·licitin.

Disposició addicional segona. Oferta formativa a grups amb especials dificultats 
d’integració laboral.

Les administracions públiques competents, d’acord amb el que disposa l’article 12 de 
la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, 
poden realitzar ofertes formatives adaptades a les necessitats específiques dels joves 
amb fracàs escolar, les persones amb discapacitat, les minories ètniques, els aturats de 
llarga durada, les dones víctimes de violència de gènere i, en general, les persones amb 
risc d’exclusió social. Les ofertes, a més d’incloure mòduls associats al Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals, poden incorporar mòduls apropiats per a l’adaptació a les 
necessitats específiques del col·lectiu beneficiari. Les competències professionals 
adquirides en aquests mòduls es poden avaluar i acreditar quan s’incorporin en el Catàleg 
esmentat, d’acord amb el procediment que s’estableixi en compliment del que disposa 
l’article 8 de l’esmentada Llei.

Disposició addicional tercera. Accés a la informació.

El Ministeri d’Educació i Ciència, per a l’exercici de les competències que li atribueix la 
Llei, ha de tenir accés al Registre de certificats de professionalitat i acreditacions parcials 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal d’acord amb el que s’estableixi mitjançant conveni 
amb el Ministeri de Treball i Afers Socials i amb les garanties que estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició transitòria primera. Vigència de certificats de professionalitat.

Els treballadors que hagin completat o completin amb una avaluació positiva la formació 
associada a un certificat de professionalitat poden sol·licitar que se’ls expedeixi el certificat 
corresponent, sempre que aquesta formació s’hagi realitzat durant la vigència del reial 
decret que el reguli.
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A aquests efectes es reconeix la formació realitzada a través de cursos de formació 
ocupacional del Pla de formació i inserció professional, així com dels programes d’escoles 
taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació gestionats per l’Administració laboral competent.

Disposició transitòria segona. Processos experimentals.

Els qui hagin superat les proves d’avaluació aplicades en els processos experimentals 
realitzats per l’Administració Laboral competent poden sol·licitar que se’ls expedeixi el 
corresponent certificat de professionalitat.

Disposició transitòria tercera. Formació de formadors.

Les administracions públiques competents han de garantir l’oferta suficient de formació 
de formadors que respongui als requisits que estableix l’article 12.1 d’aquest Reial 
decret.

Els formadors que acreditin una experiència docent igual o superior a dos anys tenen 
reconeguda la competència a què es refereix l’esmentat article.

Disposició transitòria quarta. Proves de certificació.

Fins que no s’aprovi la normativa de desplegament de l’article 8.2 de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, relatiu al procediment per a l’avaluació i acreditació de les 
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no 
formals de formació, continuen vigents les disposicions relatives a les proves de certificació, 
que conté el Reial decret 1506/2003, de 28 de novembre, pel qual s’estableixen les 
directrius dels certificats de professionalitat i, per tant, es poden seguir realitzant 
convocatòries de proves per a l’obtenció dels certificats de professionalitat a l’empara del 
mateix Reial decret, així com de l’Ordre TAS/470/2004, de 19 de febrer, que el desplega.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1506/2003, de 28 de novembre, pel qual s’estableixen 
les directrius dels certificats de professionalitat.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de les competències que atribueix a l’Estat 
l’article 149.1.1a, 7a i 30a de la Constitució Espanyola, i a l’empara del que estableixen els 
articles 8, 10.1 i 11.1, la disposició addicional quarta i la disposició final tercera de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre de Treball i Afers Socials perquè dicti totes les disposicions que 
siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 18 de gener de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
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ANNEX I 
 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Amb caràcter general, per sol·  certificats de professionalitat s'ha d'incorporar com a mínim la informació  
que figura en el model adjunt, de manera especial l'escut de l’FSE, i es permet que cada comunitat hi insereixi el 
seu escut.  

 
Administració davant la qual se sol·licita: _________________________________________________ (1) 
 
 
Dades del sol·licitant: 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 
 
 

  

 
DNI/NIE Sexe Domicili 

 
 

  

 
Localitat Província Telèfon Data de naixement 

 
 

   

 
  Sol·licita que se li expedeixi: 

 
Certificat de professionalitat de/d’ ___________________________________________  

    atès que considera que compleix els requisits que estableix el Reial decret ______________ 
 
I per a això aporta la documentació acreditativa següent: 

 
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu expedit per ______________________ 
______________ (2) on es reflecteix l'avaluació positiva en els mòduls corresponents al conjunt 
de les unitats de competència del certificat de professionalitat que sol·licita.  

 
 

 _______________, ____de/d’_________________ de 20__  
       
       
  
 
 
 

Signat: _________________________________________ 
 
 

 
(1) Ministeri de Treball i Afers Socials o comunitat autònoma 
Òrgan competent del Ministeri de Treball i Afers Socials o comunitat autònoma  
(2) Administració laboral o educativa competent 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades 
facilitades en el present formulari s’incorporen als fitxers de l’SPEE amb la finalitat de poder gestionar els drets derivats del reconeixement de la 
seva sol· licitud. 

 

 

 licitar
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SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA DE LES 
QUALIFICACIONS (ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE) 

 
Amb caràcter general, per sol·licitar acreditacions d'unitats de competència s'ha d'incorporar, com a mínim, la 
informació que figura en el model adjunt, de manera especial l'escut del FSE, i es permet que cada comunitat hi 
insereixi el seu escut.  

 
Administració davant la qual se sol·licita: ______________________________________ (1) 
 
 
Dades del sol·licitant: 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 

 
 

  

 
DNI/NIE Sexe Domicili 

 
 

  

 
Localitat Província Telèfon Data de naixement 

 
 

   

 
  Sol·licita que se li expedeixi: 
 
 

Acreditació de les unitats de competència  
 

         Certificat de professionalitat _______________________________________________ 
         Reial decret                         _______________________________________________ 

                  Unitats de competència        _______________________________________________ 
                                              _______________________________________________ 
                                              _______________________________________________ 
                                              _______________________________________________ 

  
I per a això aporta la documentació acreditativa següent: 

 
Fotocòpia compulsada del document acreditatiu expedit per ________________________ 
___________________ (2)  on es reflecteix l'avaluació positiva en els mòduls corresponents a les     

   unitats de competència de les quals se sol·licita l'acreditació.  
 
_________________, ___de/d’_________________ de 20__  

       
     
 

Signat: _____________________________________________ 
 

(1) Ministeri de Treball i Afers Socials o comunitat autònoma 
Òrgan competent del Ministeri de Treball i Afers Socials o comunitat autònoma  
(2) Administració laboral o educativa competent 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D'acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades 
facilitades en el present formulari s’incorporen als fitxers de l’SPEE amb la finalitat de poder gestionar els drets derivats del reconeixement de la 
seva sol·licitud. 

 

 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 27  •  Dijous 31 de gener de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 13

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

16
28

-C

ANNEX II 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES D'IMPRESSIÓ PER ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT  
 

1. Els certificats de professionalitat que estableix aquest Reial decret s’han d’expedir d'acord amb les 
característiques següents: 
  

a) El suport dels certificats de professionalitat ha de ser el material que especifica l'apartat 2 d'aquest annex i 
ha de tenir incorporades determinades marques de seguretat. En el procés d'impressió d'atributs i en la 
personalització dels títols, també s’hi han d'incorporar marques de seguretat contra la falsificació. 
Per raons de seguretat, les característiques bàsiques dels suports que determina aquest annex les pot 
actualitzar el Ministeri de Treball i Afers Socials en coordinació amb les administracions autonòmiques 
competents. 
  

b) Els suports han de portar incorporat l’escut d'Espanya amb les característiques que defineixen la Llei 
33/1981, de 5 d'octubre, i el Reial decret 2964/1981, de 18 de desembre. 
  

c) A l'angle inferior esquerre hi han de figurar els logotips del Servei Públic d'Ocupació Estatal i del Ministeri 
de Treball i Afers Socials o, si s'escau, de la comunitat autònoma competent. 
També ha de figurar a l'angle inferior dret el logotip del Fons Social Europeu, d'acord amb el que estableixen 
el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de 
desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen disposicions generals 
relatives al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional. En aquest cas l’escut d'Espanya 
s’ha de situar a la part superior esquerra i el de la comunitat, a la part superior dreta. 
  

d) Han d’estar numerats mitjançant sèries alfanumèriques que figuren a l'annex III que regula el registrament 
de certificats de professionalitat. Aquesta numeració ha de figurar a l'angle inferior esquerre fora de l'orla, 
amb la denominació: clau de registre. 
  

e) Els certificats han de portar imprès tot el seu text, així com les signatures dels càrrecs que tinguin la 
competència atribuïda en l'Administració de la comunitat autònoma respectiva. Els certificats que correspon 
expedir al ministre de Treball i Afers Socials han de portar impresa la signatura d’aquesta autoritat. 
  

f) No es pot incorporar cap inscripció no impresa a l'anvers, llevat de la signatura de l'interessat. 
  

2. Els materials dels suports, les característiques mínimes de seguretat, els formats i les mides dels certificats 
de professionalitat han de ser els següents: 
  

I. Característiques dels elements que s’han de fer servir: 
  

a) Paper: 
1r. Composició fibrosa: sense pasta mecànica (o similars), ni pasta semiquímica. 
2n. Grau de blancor de 80 a 86 per 100 (norma UNE 57-062). 
3r. Opacitat: » 93 per 100 (UNE 57-063). 
4t. Porositat: entre 100 i 200 ml/min. mesurat en aparell Bendtsen (UNE 57-066). 
5è. Llisor: entre 150 i 300 ml/min. mesurat en aparell Bendtsen (UNE 57-080). 
6è. Resistència mecànica al trencament (UNE 57-028): 
Longitud de trencament, en sentit longitudinal, » 5,8 km. 
Longitud de trencament, en sentit transversal, » 3 km. 
7è. Allargament: 
En sentit longitudinal » 2 per 100. 
En sentit transversal » 3,5 per 100. 
8è. Estabilitat dimensional, en sentit transversal > 2 per 100, per immersió a l'aigua (UNE 57-049). 
9è. Portar perfectament indicada la direcció de la fibra o sentit màquina. 
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10è. Índex d'esquinçament: » al 70 mitjana de les mesures en la direcció longitudinal i transversal del paper 
(UNE 57 033). 
11è. Tenir un gramatge de 160 g/m2 (± 4 per 100) (UNE 57-009). 
12è. El suport ha de tenir un pH entre 7 i 9. 
13è. Que no tingui blanquejants òptics. 
  

b) Tintes: 
Les tintes utilitzades en la impressió han de ser fisicoquímicament estables i de manera especial davant de 
l'abrasió i de l'efecte decolorant de la llum: 
1r. Solidesa a la llum: mínim admissible «5» en l'escala de llana. 
2n. Tractament addicional de protecció per elevar la solidesa, especialment en els tons propers al groc 
magenta. 
3n. Protecció de les tintes metal· litzades contra l'oxidació. 
4t. Les tintes invisibles, especialment el blau, s’han de poder ancorar i ser resistents a la migració i el 
corriment. 
  

c) Colors: 
L’escut d'Espanya ha de complir els requisits que estableixen la Llei 33/1981, de 5 d'octubre, i el Reial decret 
2964/1981, de 18 de desembre, si bé el vermell es pot obtenir de masses de magenta i groc, i el verd, de 
masses de cian i groc, i els altres colors s’han de mantenir amb la finalitat de disminuir la utilització de tintes. 
El text «Juan Carlos I, Rei d'Espanya» ha d’anar imprès en blau cian. 
El fons de la cartel· la ha d’anar estampat en una trama de 133 línies per centímetre quadrat, a un 20 per 100 
de color groc (Pantone 130 U). 
Els escuts de les comunitats autònomes han de complir els requisits que estableixen les seves respectives 
normes reguladores. 
  

II. Característiques mínimes de seguretat: 
  

a) Paper: 
1r. Atributs luminescents inclosos en la massa del suport en dos colors (a determinar). 
2n. Reactiu contra esborrament químic. 
3r. Marca a l'aigua de l’escut d'Espanya de 2,5 centímetres d’alçada a l'angle inferior esquerre de la cartel· la, 
que determina l’apartat següent de formats i mides. 
  

b) Impressió: 
1r. Tintes luminescents visibles. 
2n. Tintes luminescents invisibles. 
3r. Tintes metamèriques amb un màxim d'un 20 per 100 de diferència d'intensitat. 
  

c) Atributs: 
1r. Control alfanumèric. 
2n. Número de registre. 
3r. Segell en sec. 
  

III. Formes i mides: 
  

La impressió s’ha d’efectuar en una sola mida de paper UNE A-3 (297 ! 420 mil· límetres en format 
horitzontal). 
La cartel·la en els models ha d’estar centrada respecte a l'eix vertical amb un marge superior de 97 
mil· límetres i un marge inferior de 30 mil· límetres. 
Hi ha tres models, que s'adjunten, un per als certificats expedits pel ministre de Treball i Afers Socials, un 
altre per a les comunitats autònomes amb un únic idioma oficial i un altre per a les comunitats autònomes 
bilingües. 
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MODEL D’ACREDITACIÓ D’UNITATS DE COMPETÈNCIA 

DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE) 
MITJANÇANT CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 
 
 
 
 
 

                    
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

 

ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA 
DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 
 
 

El/La director/a general del Servicio Público de Empleo Estatal 

 
   CERTIFICA: 
   
   Que D./Dña. ______________________________________________________________ 
   nacido el ______________________de _______________________de_______________ 
   ha superado los módulos formativos asociados a las unidades de competencia:  
 
                                  Código           Denominación              Nivel de cualificación 
 
 
 
  
 
    Del certificado de profesionalidad _______________________________________________ 
    Regulado por el Real decreto _______________ 
 
                                                                  En ____________, a____ de___________ de ____     
                                                                                   El/La director/a general del Servicio  
                                                                                       Público de Empleo Estatal 
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ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA 
DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

 
 

 
El/La director/a __________________________de la Comunitat Autònoma 

 
 

  CERTIFICA: 
   
   Que el senyor/la senyora ___________________________________ ________________ 
   nascut el/l’ ____________________de/d’ _____________________de_______________ 
   ha superat els mòduls formatius associats a les unitats de competència:  
 
                                      Codi                 Denominació                   Nivell de qualificació 
 
 
 
  
 
    Del certificat de professionalitat _______________________________________________ 
    Regulat pel Reial decret _______________ 
 
                                                                  ____________, ____ de/d’___________ de ____     
                                                                          El/La _____________________________ 
                                                                                    de la Comunitat Autònoma  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUT 
DE LA  
COMUNITAT 
AUTÒNOMA 
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ANNEX III 

 
SOBRE EL REGISTRE DE CERTIFICATS I D'ACREDITACIÓ D'UNITATS DE COMPETÈNCIA 

DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 
 
L'article 16 d'aquest Reial decret estableix que les administracions laborals competents han de portar un 
registre nominal i per especialitats de certificats de professionalitat i d'acreditacions parcials acumulables 
expedides: 

1. Especificacions tècniques del registre de certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials 
acumulables. 

La clau identificativa dels certificats de professionalitat i les unitats de competència per inclure’ls en el registre 
general és un codi únic. Es compon de dos dígits indicatius de l'organisme que emet el certificat, seguits de dos 
dígits representatius de l'any en què s'expedeix, altres vuit dígits corresponents al número d'ordre i 
l'identificador del certificat de professionalitat i el de la unitat de competència quan escaigui.  

En cas que el certificat o l'acreditació de la unitat de competència els hagi expedit l'Administració General de 
l'Estat, els dos primers dígits són 20.  

Les dades que han de contenir aquests certificats per registrar-los són les següents:  

Clau de registre:  

00 / 00 / 00000000 / XXXX00.  

Codi de la comunitat autònoma / any / número d'ordre / codi del certificat de professionalitat.  

En el cas de les acreditacions parcials acumulables, s'hi afegeix el codi de la unitat de competència: 0000 

Titular:  

Primer cognom.  

Segon cognom.  

Nom.  

Identificador en el Sistema Nacional d'Ocupació 

Sexe: H o D.  

Data de naixement: 

Data d'atorgament DD/MM/AAAA.  

Lloc d'atorgament.  

Aquest registre recull les acreditacions d'unitats de competència de les qualificacions professionals de les 
persones que, no havent obtingut el certificat de professionalitat, hagin superat els mòduls formatius associats a 
una o diverses unitats de competència. La clau identificativa d'aquest registre és anàloga a la dels certificats de 
professionalitat.  

2. Codis de les comunitats autònomes i ciutats autònomes utilitzats per al registre de certificat de 
professionalitat i per al registre d'acreditació d'unitats de competència de les qualificacions professionals. 

Codi comunitats  

01 Andalusia.  

02 Aragó.  

03 Principat d'Astúries.  

04 Illes Ballears.  

05 Canàries.  

06 Cantàbria.  



cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

16
28

-C

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 27  •  Dijous 31 de gener de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 21

07 Castella-la Manxa.  

08 Castella i Lleó 

09 Catalunya.  

10 Comunitat Valenciana. 

11 Extremadura.  

12 Galícia  

13 Madrid.  

14 Regió de Múrcia.  

15 Foral de Navarra.  

16 País Basc.  

17 La Rioja.  

18 Ceuta.  

19 Melilla.  
 


