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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
20148 Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de 
professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de 
professionalitat dictats en la seva aplicació.

Una vegada publicat el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els 
certificats de professionalitat, així com els reials decrets pels quals s’estableixen diversos 
certificats de professionalitat, publicats des del dia 4 de setembre de 2008 fins a la data 
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’han observat diferents problemes per a la 
posada en pràctica dels esmentats certificats que estan dificultant el correcte desplegament 
per a la seva implantació.

Amb la finalitat de resoldre els problemes plantejats que impedeixen la gestió eficaç 
de la implementació dels certificats de professionalitat, i per tant, el desplegament 
mateix de l’acreditació de les competències professionals a adquirir, es procedeix a 
modificar la normativa reguladora abans assenyalada. Així, mitjançant el present Reial 
decret es flexibilitzen els requisits tant per a l’accés dels alumnes com per a la impartició 
del mòdul de formació pràctica en centres de treball. En relació amb aquest mòdul, i 
amb l’objecte de dotar de l’adequat finançament la seva realització, s’estableix una 
subvenció específica per cobrir els costos del tutor d’aquest mòdul. Així mateix, 
s’efectuen correccions tècniques que milloren la regulació dels reials decrets que es 
modifiquen.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i s’ha informat la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i han 
emès informe el Consell General de la Formació Professional i el Consell General del 
Sistema Nacional d’Ocupació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia 
de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10 de 
desembre de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen 
els certificats de professionalitat.

El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de 
professionalitat, queda modificat de la manera següent:

U. El paràgraf c) de l’apartat 5 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«c) Els criteris d’accés dels alumnes, que han d’assegurar que els alumnes 
tenen els requisits formatius i professionals suficients per cursar la formació amb 
aprofitament.»

Dos. S’incorpora un nou article 5.bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 5.bis. Mòdul de formació pràctica en centres de treball.

1. El mòdul de formació pràctica en centres de treball s’ha de fer preferentment 
una vegada superats la resta dels mòduls formatius de cada certificat de 
professionalitat, si bé també es pot desenvolupar simultàniament a la realització 
d’aquells. En cap cas es pot programar aquest mòdul de manera independent.
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2. La realització d’aquest mòdul s’ha d’articular segons determinin les 
administracions competents en la gestió de la formació professional per a l’ocupació, 
i en general s’ha de fer a través de convenis o acords entre els centres formatius i 
els centres de treball, sense perjudici de la seva subjecció al règim que preveuen 
per a les pràctiques professionals no laborals en empreses l’article 25.3 del Reial 
decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació 
professional per a l’ocupació, i l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es 
desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de formació d’oferta i 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 
destinades al seu finançament.

3. El tutor del mòdul de formació pràctica en centres de treball és el responsable 
d’acordar el programa formatiu amb l’empresa i de realitzar, juntament amb el tutor 
designat per l’empresa, el seguiment i l’avaluació dels alumnes. Amb aquesta finalitat 
el programa formatiu ha d’incloure criteris d’avaluació, observables i mesurables.

Les administracions competents poden concedir subvencions als centres o 
entitats formatives per al finançament dels costos de l’activitat del tutor. La quantia 
d’aquesta subvenció es calcula aplicant un mòdul específic màxim de 3 euros per 
alumne i hora de pràctica en centres de treball. La concessió d’aquesta subvenció, 
a excepció de la quantia assenyalada, es regula d’acord amb el que disposa l’Ordre 
TAS/718/2008, de 7 de març, per a la resta de mòduls formatius.

4. Estan exempts de realitzar aquest mòdul els alumnes dels programes de 
formació en alternança amb l’ocupació, a l’àrea del corresponent certificat, així com 
els qui acreditin una experiència laboral d’almenys tres mesos, que es correspongui 
amb les capacitats recollides en l’esmentat mòdul del certificat de professionalitat. 
Les sol·licituds d’exempció d’aquest mòdul per la seva correspondència amb la 
pràctica laboral s’han de fer d’acord amb el que regulen per les administracions 
laborals competents, que n’han d’expedir un certificat d’exempció.

5. L’experiència laboral a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’acreditar 
mitjançant la certificació de l’empresa on s’hagi adquirit l’experiència laboral, en la 
qual consti específicament la durada del contracte, l’activitat duta a terme i el període 
de temps en el qual s’ha realitzat l’esmentada activitat. En el cas de treballadors per 
compte propi, s’ha d’exigir l’alta en el cens d’obligats tributaris, amb una antiguitat 
mínima de tres mesos, així com una declaració de l’interessat de les activitats més 
representatives.»

Tres. L’article 8 queda redactat en els termes següents:

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

1. El certificat de professionalitat es pot obtenir a través de la superació de tots els 
mòduls corresponents al certificat de professionalitat o mitjançant l’acumulació del mòdul 
de pràctiques no laborals i les acreditacions parcials dels mòduls formatius associats a 
les unitats de competència que comprengui el certificat de professionalitat.

2. El certificat de professionalitat també es pot obtenir mitjançant els 
procediments per a l’avaluació i l’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.»

Quatre. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 9.
Cinc. L’apartat 1 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«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 de verificar mitjançant la corresponent 
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acreditació 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 posseir la competència docent 
que determini l’Administració competent.»

Sis. S’incorpora una nova disposició addicional quarta, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional quarta. Accions formatives de caràcter pilot.

1. En els plans de treball que duguin a terme els centres nacionals de 
formació ocupacional, regulats a l’article 17 del Reial decret 631/1993, de 3 de 
maig, pel  qual  es regula el Pla Nacional de Formació i Inserció Professional i 
els Centres de Referència Nacional, regulats en el Reial decret 229/2008, de 15 
de febrer, es poden incorporar per a la seva realització accions formatives de 
caràcter pilot corresponents a certificats de professionalitat que estiguin en fase 
de projecte i no hagin estat aprovats.

2. Una vegada aprovats pel Reial decret els corresponents certificats de 
professionalitat, els qui hagin superat tots els mòduls d’aquests inclosos en les 
accions formatives de caràcter pilot que preveu l’apartat anterior, poden sol·licitar 
que els sigui expedit el corresponent certificat de professionalitat o, si s’escau, 
l’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.»

Article segon. Modificació dels reials decrets pels quals s’estableixen certificats de 
professionalitat de les corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el 
Repertori nacional de certificats de professionalitat, publicats en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» des del dia 4 de setembre de 2008 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

Els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat de les 
corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats 
de professionalitat, publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat» des del dia 4 de setembre 
de 2008 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, que apareixen detallats 
a l’annex I, queden modificats de la manera següent:

U. L’article 4 dels reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat de 
les corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats 
de professionalitat, queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat.

1. Correspon a l’Administració laboral competent la comprovació que els 
alumnes posseeixen els requisits formatius i professionals per cursar amb 
aprofitament la formació en els termes previstos en els apartats següents.

2. Per accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de 
professionalitat dels nivells de qualificació professional 2 i 3, els alumnes han de 
complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria 
per al nivell 2 o títol de batxiller per al nivell 3.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del 
mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la 
mateixa família i àrea professional per al nivell 2 o d’un certificat de professionalitat 
de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
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d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per 
al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents 
proves d’accés regulades per les administracions educatives.

e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 
de 45 anys.

f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin 
cursar amb aprofitament la formació.»

Dos. Se suprimeix l’article 5.
Tres. A la segona columna del quadre que figura a l’apartat IV «Prescripcions dels 

formadors» de cadascun dels annexos dels reials decrets pels quals s’estableixen 
certificats de professionalitat de les corresponents famílies professionals, que s’inclouen 
en el Repertori nacional de certificats de professionalitat, publicats des del dia 4 de 
setembre de 2008 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, se substitueix 
la denominació «Titulació requerida» pel terme «Acreditació».

Quatre. A l’apartat III «Formació del certificat de professionalitat» de cadascun dels 
annexos dels reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat de les 
corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats 
de professionalitat, publicats des del dia 4 de setembre de 2008 fins a la data d’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, els criteris d’accés per als alumnes de cada mòdul formatiu 
queden redactats en els termes següents:

«Criteris d’accés per als alumnes: Són els establerts a l’article 4 del Reial decret 
que regula el certificat de professionalitat de la família professional al qual acompanya 
aquest annex.»

Article tercer. Modificació dels reials decrets pels quals s’estableixen certificats de 
professionalitat de les corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el Repertori 
nacional de certificats de professionalitat, publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat» des 
del dia 4 de setembre de 2008 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, que 
deroguen anteriors certificats de professionalitat.

La disposició transitòria tercera dels reials decrets pels quals s’estableixen certificats 
de professionalitat de les corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el 
Repertori nacional de certificats de professionalitat, que es detallen a l’annex II, queda 
redactada en els termes següents:

«Disposició transitòria tercera. Sol·licitud d’expedició dels certificats de 
professionalitat derogats.

1. Les persones que, segons el que disposa la disposició transitòria primera 
del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, hagin completat amb avaluació positiva la 
formació associada a un dels certificats de professionalitat dels que aquí es deroguen, 
durant la seva vigència, disposen d’un termini de cinc anys per sol·licitar la seva 
expedició, a comptar de l’entrada en vigor del present Reial decret.

2. També poden sol·licitar l’expedició, en el termini de cinc anys des de la 
finalització amb avaluació positiva de la formació dels esmentats certificats de 
professionalitat:

a) Les persones que, havent realitzat part d’aquella formació durant la vigència 
del Reial decret que ara es deroga, la completin després de la seva derogació.

b) Les persones que realitzin la formació d’aquests certificats de professionalitat 
sota els plans de formació i les accions formatives que ja estiguin aprovats en la 
data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, en virtut de l’Ordre TAS 718/2008, de 
7 de març.»
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Disposició transitòria primera. Excepció del mòdul de formació pràctica en centres de 
treball.

1. El mòdul de formació pràctica en centres de treball que preveuen els articles 5.4 i 
5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pot ser desplegat al mateix centre de 
formació, quan així sigui autoritzat per l’Administració laboral competent, perquè no sigui 
possible la seva realització en centres de treball per inexistència de centres adequats o 
altres motius degudament justificats apreciats per aquella Administració. La durada 
d’aquest mòdul és l’establerta per al mòdul de pràctiques professionals no laborals recollit 
a l’annex corresponent al certificat de professionalitat de què es tracti i amb la mateixa 
subvenció que la prevista per a la resta de mòduls formatius.

2. El que disposa l’apartat anterior és aplicable a les accions formatives aprovades 
fins al 31 de desembre de 2012.

Disposició transitòria segona. Acreditació provisional de centres.

Els centres de formació que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret estiguin inclosos en els 
registres de les administracions competents i homologats per impartir formació en les especialitats 
formatives corresponents a un o diversos certificats de professionalitat que hagin estat derogats 
pels reials decrets, detallats a l’annex II, pels quals s’estableixen certificats de professionalitat de 
les corresponents famílies professionals, que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de 
professionalitat, publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat» des del dia 4 de setembre de 2008 fins 
a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, es consideren acreditats de manera provisional 
als efectes de la impartició d’accions formatives vinculades als certificats de professionalitat 
establerts en els esmentats reials decrets i declarats equivalents en la seva disposició addicional 
segona, amb l’autorització prèvia de l’Administració competent. Aquesta acreditació té efectes 
durant un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i fins a la finalització, si s’escau, de 
les accions formatives aprovades. Transcorregut aquest període, per poder impartir formació 
dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat establerts en els reials decrets esmentats, 
els centres de formació han de sol·licitar a les administracions competents la seva acreditació, 
per la qual cosa han de complir els requisits establerts en els certificats.

Disposició transitòria tercera. Aplicació.

Les subvencions per al finançament dels costos de l’activitat del tutor establertes a 
l’apartat 3 de l’article 5.bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, així com l’excepció 
del mòdul de formació pràctica en centres de treball establerta en la disposició 
transitòria primera d’aquest Reial decret, són aplicables a les convocatòries i 
programacions aprovades a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Facultats de desplegament i execució.

El ministre de Treball i Immigració i els òrgans competents de les administracions 
autonòmiques poden dictar, en els seus respectius àmbits competencials, les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Així mateix s’autoritza el director general del Servei Públic d’Ocupació Estatal a 
actualitzar la quantia de les subvencions per al finançament dels costos de l’activitat del 
tutor establertes a l’apartat 3 de l’article 5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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