
PUC PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT?
FITXA D'AUTOCOMPROVACIÓ DE REQUISITS  

Benvingut/a al Procediment obert de manera permanent, per a l'avaluació i acreditació de la
competència professional adquirida a través de l'experiència laboral o de vies no formals de
formació de la Comunitat Valenciana.

Si estàs pensant a inscriure't en el Procediment o fins i tot si ja ho has fet, és convenient que
comproves que compleixes els requisits de participació. I si els compleixes, segueix les nostres
indicacions  i  prepara  la  documentació  que  hauràs  de  portar  quan  et  citen  a  la  primera
entrevista.

1. Tens la nacionalitat en regla? Posseeixes algun dels següents documents?:
 • Nacionalitat espanyola
 • Certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta de familiar de ciutadà o ciutadana
de la Unió
 •  Autorització  de  residència  o,  de  residència  i  treball  a  Espanya  en  vigor,  en  els  termes
establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

 RESPOSTA

Si has contestat que sí, segueix a la següent pregunta. 
Si has contestat que no, ho sentim, no pots presentar-te al procediment, una vegada tingues
la nacionalitat en regla podràs fer-lo. 

2. En realitzar la inscripció, tens 20 anys complits?

En cas afirmatiu, si  compleixes els  requisits  d'experiència laboral  o de formació no formal,
podràs optar a Unitats de Competència de nivell I, II i III. Segueix a la pregunta núm. 3.
En cas negatiu, passa a la següent pregunta

2.1 En realitzar la inscripció, tens 18 anys complits?

En cas afirmatiu, si  compleixes els  requisits  d'experiència laboral  o de formació no formal,
podràs optar a Unitats de Competència de nivell I. Segueix a la pregunta núm. 3.
En  cas  negatiu,  ho  sentim,  no  pots  presentar-te  al  procediment. Et  recomanem  que
assistisques  a  un  Centr  e   de  Formació  Permanent  d’Adults   o  a  un  “Espai  Labora”  perquè
t'orienten sobre la teua formació.

3. Experiència laboral
3.1 En els últims 15 anys, tens experiència laboral relacionada amb el sector professional en el
qual vols que se't reconega la competència professional d'almenys 3 anys i 2000 hores1?

En cas afirmatiu pots presentar-te al procediment i podràs optar a Unitats de Competència de
nivell I, II i III. Passa a l'apartat de Documentació. 
En cas negatiu, passa a la següent pregunta.

1Com en la Vida laboral apareixen els períodes donats d'alta, han de constar almenys 36 mesos (3 anys) 
amb un mínim de 250 dies complets en total (2000 hores, ja que cada dia complet és de 8 hores)

Si No

Si No

Si No

Si No

http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://labora.gva.es/es/centrosservef
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://ceice.gva.es/documents/161863042/166705070/REQUISTOS+DE+PARTICIPACI%C3%93N_BILING%C3%9CE.pdf/


3.2 En els últims 15 anys tens experiència laboral relacionada amb el sector professional en el
qual vols que se't reconega la competència professional d'almenys 2 anys i 1200 hores2?

En cas afirmatiu pots presentar-te al procediment i podràs optar a Unitats de Competència de
nivell I. Però revisa la pregunta núm. 4. 
En cas negatiu no pots presentar-te al procediment per experiència laboral,  però tal vegada
pots fer-lo per formació no formal, segueix a la pregunta núm. 5.

4. Si has respost afirmativament a l'apartat 3.2 però vols saber si també pots presentar-te a
nivells II i III, respon ara la següent pregunta:
En els últims 10 anys, tens formació no formal relacionada amb el sector professional en el qual
vols que se't reconega la competència professional d'almenys 300 hores?

En cas afirmatiu també podràs optar a Unitats de Competència de nivell II i III. Passa a l'apartat
de Documentació. 

5. Formació no formal.
En  cas  de  respondre  negativament  a  les  preguntes  de  l'apartat  3  no  pots  presentar-te  al
procediment  per  experiència  laboral  però  tal  vegada  pots  presentar-te  per  formació  no
formal, per a saber-ho respon a les següents preguntes:

5.1 En els últims 10 anys, tens formació no formal relacionada amb el sector professional en el
qual vols que se't reconega la competència professional d'almenys 300 hores?

En cas afirmatiu pots presentar-te al procediment i podràs optar a Unitats de Competència de
nivell I, II i III. Passa a l'apartat de Documentació. 
En cas negatiu, passa a la següent pregunta.

5.2 En els últims 10 anys tens formació no formal relacionada amb el sector professional en el
qual vols que se't reconega la competència professional d'almenys 200 hores?

En cas afirmatiu pots presentar-te al procediment i podràs optar a Unitats de Competència de
nivell I. Passa a l'apartat de Documentació.

En  cas  negatiu,  tampoc  pots  presentar-te  al  procediment  per  formació  no  formal.  Et
recomanem  que  assistisques  a  un Centr  e   de  Formació  Permanen  t    d’Adults   o  a  un  “Espai
Labora” perquè t'orienten sobre la teua formació.

2Com en la Vida laboral apareixen els períodes donats d'alta, han de constar almenys 24 mesos (2 anys) 
amb un mínim de 150 dies complets en total (1200 hores, ja que cada dia complet és de 8 hores)
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http://labora.gva.es/es/centrosservef
http://labora.gva.es/es/centrosservef
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
http://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa


DOCUMENTACIÓ PER A JUSTIFICAR LA TEUA EXPERIÈNCIA LABORAL I LA TEUA FORMACIÓ NO
FORMAL

Si has contestat que “SÍ” a una o diverses de les preguntes dels apartats 3 i 4, significa que pots
presentar-te  al  procediment.  Ara  és  molt  important  que  prepares  els  documents  que
justifiquen la  teua experiència  laboral  i  la  teua formació no formal  i  que emplenes el  teu
Historial Professional i Formatiu.

Per a això:
 Has de sol·licitar, en el següent enllaç la teua Vida Laboral, com a assalariat o autònom.

Si  no  pots  obtindre  la  teua  Vida  Laboral  i  eres  major  de  25  anys  pots  presentar
qualsevol prova admesa en dret perquè siga valorada pel personal assessor.

 Has d'aconseguir una còpia dels teus contractes en empreses del sector en el qual vols
que se't reconega la competència professional. Si tens experiència com a voluntari o
becari, en lloc de contractes hauràs de presentar una Certificació de l'Entitat. Trobaràs
un model en el Document 1: Certificat com a Voluntari o Becari

o Si  l'empresa ha tancat i  no tens còpia del  contracte pots sol·licitar-lo en la
següent web: SEPE

o Si l'empresa o empreses en les quals has treballat no han tancat, demana'ls
que et facen un certificat de les funcions i responsabilitats que has tingut en
l'empresa,  relacionades  amb  sector  en  el  qual  vols  que  se't  reconega  la
competència  professional.  Trobaràs  un  model  en  el  Document  2:  Model
certificació d'empresa.

 Si eres o has sigut autònom has d'emplenar una Declaració Responsable (Document 3:
Declaració Autònom/a)

 Si  a  més  d'experiència  Laboral,  tens  formació  no  formal3 (és  la  formació  que  no
condueix  a  Certificacions  Oficials)  relacionada  amb sector  en  el  qual  vols  que  se't
reconega la competència professional, has de recopilar tots els certificats de formació
no formal que tingues.

 Ara has de traslladar al Document 4: Historial Professional i Formatiu, les dades que
consten en els  documents anteriors  sobre la  teua experiència  laboral  i  en  els  teus
certificats de formació no formal.

 Una vegada ho hages fet  fica  en un sobre grandària  foli  tota  la  documentació.  En
l'exterior del sobre posa el teu nom i cognoms, el teu DNI, el teu correu electrònic i un
telèfon de contacte.

  Si tens dificultats per a traslladar les dades assenyalades anteriorment al teu Historial
professional  i  Formatiu,  fica  els  documents  que  hages  pogut  obtindre  en  el  sobre
indicat i en la primera entrevista una persona assessora t'ajudarà a emplenar-lo.

3 És la formació que no condueix a Certificacions Oficials: Cursos organitzats per empreses, sindicats o 
centres no oficials.

https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/contratos/consulta-datos-contratos.html
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZBBb4MwDIX_SnvgOGygQ2U3NE1dOzhUFWqay5SyEFIBQUlatP36pt1p0gbzwZKt71nvGSgQoB27SMGsVB1r3Hyg8XsUxIsgwSBb4foF0yJ_K5JoG63CGPZjACYI9D96_KPSSf1mCnAJQp0_5wJoz2z9ILtKAbl13XIz-5yVXFtZyZJ9KAMkxGAZL5wtOnb4HuwOjDh31kSjjt9fTLtjtHQeNK-45to_a7eure3Nk4ceDsPgC6VEw_1StR7-JqmVsUB-krDjBvq2IF_ZK54em0tWpfMr7lVrcg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 Si tens clar quines qualificacions i Unitats de Competència vols que t'acrediten, visita
aquesta WEB, tria la teua família professional, tria les Unitats de Competència (UC) que
t'interessen, descarrega't els qüestionaris d'autoavaluació que es corresponen amb les
UCs que vols obtindre i emplena'ls, una vegada emplenats fica'ls també el sobre.

  Si tens dificultats per a emplenar-los o no saps com obtindre'ls, no et preocupes, una
persona assessora t'ajudarà en la primera entrevista.

 Ara si t'has inscrit o una vegada ho faces, has d'esperar a rebre un correu electrònic
en  el  qual  et  citarà  a  una  entrevista,  a  la  qual  hauràs  de  portar  el  sobre  i
documentació assenyalada anteriorment. És possible que tarden algunes setmanes a
citar-te, per la qual cosa hauràs de revisar el correu electrònic periòdicament.

 

http://incual.mecd.es/instrumentos/nivel1/deportivas
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