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Instruccions per a la inscripció 

1. Dades generals

Sol·licitud d’inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals.

El primer apartat que cal emplenar és el de dades generals. Tal com es pot veure 
a la imatge superior, en primer lloc cal incloure les dades d’identificació de la 
persona usuària: nom, primer cognom i segon cognom (no obligatori), tipus 
d’identificació (DNI o NIE), el número del document d’identificació, la data de nai-
xement, el país de naixement, la nacionalitat i el sexe.

Seguidament, cal emplenar l’adreça de residència: tipus de via, nom de la via, 
número, població, província, codi postal, telèfon fix i/o mòbil, adreça de correu 
electrònic i confirmació de correu electrònic. En cas de residència en una població 
que sigui a l’estranger, cal seleccionar-ho en el formulari perquè s’obri un desple-
gable per indicar-la.

A continuació, cal assenyalar si l’adreça de correu electrònic és personal o de 
l’empresa; en aquest últim cas, s’obre un desplegable per introduir el correu elec-
trònic personal.

També cal indicar si el lloc de treball és dins o fora de Catalunya, o bé si la perso-
na usuària es troba en situació d’atur. 



MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ 
AL SERVEI D’ACREDITACIÓ DE 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

\ 5

2. Requisits que compleixo 

El segon apartat és una declaració responsable conforme es reuneixen els requi-
sits d’admissió al servei d’Acreditació. Cal llegir-los atentament i clicar a la casella 
en cas de compliment de requisits per tal d’inscriure’s al servei.

3. Dades específiques  

El tercer apartat correspon a les dades específiques, en què cal emplenar l’Àm-
bit al qual la persona usuària es vol inscriure. Per fer-ho, cal clicar sobre la lupa i 
escollir l’àmbit. 

En cas que la persona usuària no sàpiga identificar-lo, té l’opció de cercar-lo mit-
jançant el Cercador d’àmbit. Aquest cercador permet a la persona usuària identi-
ficar la família professional, l’ocupació més propera a la seva activitat professional 
i l’àmbit al qual es pot inscriure. Si la persona usuària es vol inscriure a més d’un 
àmbit ha de fer una sol·licitud d’inscripció per a cada àmbit.

CERCADOR D’ÀMBIT
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A l’apartat d’Opcions disponibles, en el quadre de l’esquerra (Opcions dispo-
nibles), cal seleccionar la frase “Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la 
dreta” i passar-lo al quadre de la dreta (Opcions seleccionades) 

 Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la dreta

 Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la dreta
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4. Dades que al·lego 

5. Situacions de dades que al·lego

En aquest apartat, s’ha de seleccionar una de les dues caselles segons la situació 
de la persona usuària:

1. En cas que es tinguin els requisits d’admissió i es puguin justificar docu-
mentalment, la persona usuària ha de clicar a la primera casella i emplenar 
almenys un dels camps següents: 

 - En cas d’haver treballat com a persona assalariada, autònoma o com a 
cuidadora no professional, cal introduir el nombre de dies que s’han tre-
ballat fent tasques relacionades amb l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

 - En cas d’haver treballat com a persona voluntària o becària, cal introduir 
el nombre de dies durant els quals s’han fet tasques relacionades amb 
l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

 - En cas d’haver fet alguna formació no reconeguda oficialment, cal indi-
car el nombre d’hores totals de les accions formatives fetes relacionades 
amb l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

2. En cas de tenir més de 25 anys i complir els requisits d’admissió però no 
poder-los justificar documentalment d’acord amb l’article 10.2 de la Resolu-
ció del servei d’Acreditació, cal clicar a la casella: “No puc justificar comple-
tament els requisits mitjançant la documentació requerida, però sí que els 
reuneixo i tinc més de 25 anys”.  

El cinquè apartat correspon a les situacions de dades que al·lego, on cal que la 
persona usuària cliqui a la casella corresponent segons la seva experiència profes-
sional i formativa relacionades amb l’àmbit en què es vol inscriure. Es pot clicar a 
més d’una opció. 
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6. Documents justificatius

7. Declaració

8. Comunicació electrònica

El sisè apartat es refereix als documents justificatius i cal adjuntar el currículum ac-
tualitzat, que pot ser en qualsevol model (al portal FPCAT es pot trobar un model 
orientatiu). Hi ha de constar l’experiència professional i la formació no reconeguda 
oficialment relacionada amb l’àmbit en el qual la persona usuària s’inscriu. 

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 requeri-
da, però sí que els reuneixo i tinc més de 25 anys” no ha d’adjuntar cap currí-
culum. Quan inicia el procediment la persona assessora li indica com justificar els 
requisits d’admissió.

En el setè apartat la persona usuària ha de clicar a la declaració de responsabilitat 
de la certesa de les dades facilitades. La falsedat en les dades aportades comporta 
la pèrdua del dret a participar en el servei d’Acreditació.

El vuitè apartat informa de la conformitat de la persona usuària a rebre comunica-
cions electròniques a través del correu electrònic facilitat en aquest formulari. 
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9. Protecció de dades 

10. Enviament de sol·licitud

11. Resguard de la sol·licitud d’inscripció

El novè apartat inclou la informació sobre la protecció de dades que cal que la 
persona usuària marqui a la casella final. 

Finalment, cal clicar a “Envia sol·licitud” per tal de finalitzar la inscripció al servei. 

Una vegada enviada la sol·licitud, apareix una finestra emergent que confirma que 
la sol·licitud s’ha tramitat correctament i en la qual es pot descarregar el resguard 
de la sol·licitud d’inscripció. Alhora, la persona usuària rep el resguard de la sol·li-
citud al correu facilitat en aquest formulari.  

Aquest resguard conté el codi de la sol·licitud, que s’ha de guardar durant 
tot el procediment, ja que permet identificar-se per fer consultes sobre 

l’estat de l’expedient. 



MANUAL PER A LA INSCRIPCIÓ  
AL SERVEI D’ACREDITACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

\ 10

ANNEX

Taula d’Àmbits del servei d’Acreditació de competències professionals
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Família Nom de la família professional Àmbit

AA Arts i artesanies Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals

AA Arts i artesanies Terrisseria artesanal

AE Activitats físiques i esportives Accés i conservació en instal·lacions esportives

AE Activitats físiques i esportives Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat

AE Activitats físiques i esportives Condicionament físic

AE Activitats físiques i esportives Ensenyament i animació socioesportiva

AE Activitats físiques i esportives Guia en el medi natural i de temps de lleure 

AE Activitats físiques i esportives Instrucció en ioga

AE Activitats físiques i esportives Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

AF Arts gràfiques Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

AF Arts gràfiques Disseny i gestió de la producció gràfica

AF Arts gràfiques Impressió gràfica

AF Arts gràfiques Postimpressió i acabats gràfics

AF Arts gràfiques Preimpressió digital

AG Administració i gestió Administració i finances

AG Administració i gestió Assistència a la direcció

AG Administració i gestió Assistència en la gestió dels procediments tributaris

AG Administració i gestió Creació i gestió de microempreses

AG Administració i gestió Gestió administrativa

AG Administració i gestió Serveis administratius

AR Agrària Activitats auxiliars en agricultura

AR Agrària Activitats auxiliars en conservació i millora de forests

AR Agrària Activitats auxiliars en floristeria

AR Agrària Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

AR Agrària Activitats eqüestres

AR Agrària Aprofitament i conservació del medi natural

AR Agrària Gestió forestal i del medi natural

AR Agrària Jardineria i floristeria

AR Agrària Paisatgisme i medi rural

AR Agrària Producció agroecològica

AR Agrària Producció agropecuària

AR Agrària Ramaderia i assistència en sanitat animal

2. Taula d’Àmbits del servei d’Acreditació de competències professionals
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Família Nom de la família professional Àmbit

CM Comerç i màrqueting Activitats comercials

CM Comerç i màrqueting Comerç internacional

CM Comerç i màrqueting Comercialització de Productes Alimentaris 

CM Comerç i màrqueting Gestió de vendes i espais comercials

CM Comerç i màrqueting Màrqueting i publicitat

CM Comerç i màrqueting Serveis comercials

CM Comerç i màrqueting Transport i logística

EA Energia i aigua Eficiència energètica i energia solar tèrmica

EA Energia i aigua Energies renovables

EA Energia i aigua Gestió de l'aigua

EA Energia i aigua Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

EA Energia i aigua Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energi-
es renovables

EA Energia i aigua Xarxes i estacions de tractament d'aigües

EE Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial

EE Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica

EE Electricitat i electrònica Electromedicina clínica

EE Electricitat i electrònica Instal·lacions de telecomunicacions

EE Electricitat i electrònica Instal·lacions elèctriques i automàtiques

EE Electricitat i electrònica Manteniment electrònic

EE Electricitat i electrònica Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques

EE Electricitat i electrònica Sistemes de telecomunicacions i informàtics

EE Electricitat i electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats

EO Edificació i obra civil Construcció

EO Edificació i obra civil Muntatge de bastides tubulars

EO Edificació i obra civil Obres d'interior, decoració i rehabilitació

EO Edificació i obra civil Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes

EO Edificació i obra civil Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

EO Edificació i obra civil Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en la construcció

EO Edificació i obra civil Organització i control d'obres de construcció

EO Edificació i obra civil Projectes d'edificació

EO Edificació i obra civil Projectes d'obra civil
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Família Nom de la família professional Àmbit

FM Fabricació mecànica Construccions metàl·liques

FM Fabricació mecànica Disseny en fabricació mecànica

FM Fabricació mecànica Fabricació i muntatge

FM Fabricació mecànica Mecanització

FM Fabricació mecànica Programació de la producció en fabricació mecànica

FM Fabricació mecànica Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers

FM Fabricació mecànica Soldadura i caldereria

FS Fusta, moble i suro Disseny i moblament

FS Fusta, moble i suro Fusteria i moble

FS Fusta, moble i suro Instal·lació i moblament

FS Fusta, moble i suro Treballs de fusteria i moble

HT Hoteleria i turisme Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

HT Hoteleria i turisme Cuina i gastronomia

HT Hoteleria i turisme Direcció de cuina

HT Hoteleria i turisme Direcció en serveis de restauració

HT Hoteleria i turisme Direcció i producció en pastisseria

HT Hoteleria i turisme Gestió d'allotjaments turístics

HT Hoteleria i turisme Guia, informació i assistència turístiques

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de càtering

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de cuina

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de pastisseria

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de restaurant i bar

HT Hoteleria i turisme Serveis en restauració

IA Indústries alimentàries Elaboració de productes alimentaris

IA Indústries alimentàries Forneria, pastisseria i confiteria

IA Indústries alimentàries Olis d'oliva i vins

IA Indústries alimentàries Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria  
alimentària

IA Indústries alimentàries Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària

IA Indústries alimentàries Processos i qualitat en la indústria alimentària

IA Indústries alimentàries Vitivinicultura

IC Informàtica i comunicacions Administració de sistemes informàtics en xarxa
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Família Nom de la família professional Àmbit

IC Informàtica i comunicacions Confecció i publicació de pàgines web

IC Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

IC Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions web

IC Informàtica i comunicacions Informàtica d'oficina

IC Informàtica i comunicacions Seguretat dels sistemes d'informació

IC Informàtica i comunicacions Sistemes de gestió d'informació

IC Informàtica i comunicacions Sistemes microinformàtics i xarxes

IE Indústries extractives Excavacions i sondatges

IE Indústries extractives Pedra natural

IM Instal·lació i manteniment Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

IM Instal·lació i manteniment Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport

IM Instal·lació i manteniment Instal·lacions de producció de calor

IM Instal·lació i manteniment Instal·lacions frigorífiques i de climatització

IM Instal·lació i manteniment Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

IM Instal·lació i manteniment Manteniment electromecànic

IM Instal·lació i manteniment Mecatrònica industrial

IP Imatge personal  Perruqueria i estètica

IP Imatge personal Assessoria d’imatge personal i corporativa

IP Imatge personal Caracterització i maquillatge professional

IP Imatge personal Estètica i bellesa

IP Imatge personal Estètica integral i benestar

IP Imatge personal Estilisme i direcció de perruqueria

IP Imatge personal Perruqueria i cosmètica capil·lar

IP Imatge personal Termalisme i benestar

IS Imatge i so Vídeo discjòquei i so

IS Imatge i so Animacions 3D, jocs i entorns interactius

IS Imatge i so Il·luminació, captació i tractament d’imatge

IS Imatge i so Producció d'audiovisuals i espectacles

IS Imatge i so Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

IS Imatge i so So per a audiovisuals i espectacles
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Família Nom de la família professional Àmbit

MP Maritimopesquera Aqüicultura

MP Maritimopesquera Cultius aqüícoles

MP Maritimopesquera Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

MP Maritimopesquera Navegació i pesca de litoral

MP Maritimopesquera Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

MP Maritimopesquera Organització de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions

MP Maritimopesquera Transport marítim i pesca d'altura

QU Química Elaboració de productes farmacèutics i afins

QU Química Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

QU Química Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

QU Química Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

QU Química Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins

QU Química Operacions de laboratori

QU Química Operacions de transformació de polímers termoplàstics

QU Química Planta química

QU Química Química industrial

SA Sanitat Anatomia patològica i citodiagnòstic

SA Sanitat Audiologia protètica

SA Sanitat Documentació i administració sanitàries

SA Sanitat Emergències sanitàries

SA Sanitat Farmàcia i parafarmàcia

SA Sanitat Higiene bucodental

SA Sanitat Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

SA Sanitat Laboratori clínic i biomèdic

SA Sanitat Ortopròtesis i productes de suport

SA Sanitat Pròtesis dentals

SA Sanitat Radioteràpia i dosimetria
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Família Nom de la família professional Àmbit

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Activitats funeràries i de manteniment en cementiris

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Animació sociocultural i turística

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Docència de la formació professional per a l'ocupació

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Educació infantil

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Integració social

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Mediació comunicativa

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Promoció de la igualtat

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Treball Domèstic

SM Seguretat i medi ambient Emergències i protecció civil

SM Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental

SM Seguretat i medi ambient Gestió de residus urbans i industrials

SM Seguretat i medi ambient Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials

SM Seguretat i medi ambient Operacions d'estacions de tractament d'aigües

SM Seguretat i medi ambient Química i salut ambiental

SM Seguretat i medi ambient Serveis per al control de plagues

SM Seguretat i medi ambient Vigilància i seguretat privada

TM Transport i manteniment de vehicles Automoció

TM Transport i manteniment de vehicles Carrosseria

TM Transport i manteniment de vehicles Conducció de vehicles de transport per carretera 

TM Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de maquinària

TM Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de vehicles automòbils

TM Transport i manteniment de vehicles Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'estructures  de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment de material rodant ferroviari

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals  
i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles
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Família Nom de la família professional Àmbit

TX Tèxtil, confecció i pell Confecció i moda

TX Tèxtil, confecció i pell Disseny tècnic en tèxtil i pell

TX Tèxtil, confecció i pell Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

TX Tèxtil, confecció i pell Arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell

TX Tèxtil, confecció i pell Patronatge i moda

TX Tèxtil, confecció i pell Vestuari a mida i per a espectacles
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