
Requisits generals de participació 

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els requisits 

generals següents: 

1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de 
ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització 
de residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa 
espanyola d'estrangeria i immigració. 

2. Edat: tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a unitats de 
competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de 
qualificacions de nivell I. 

3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb les unitats de competències 
professionals que se sol·liciten: 

a) Experiència laboral: cal justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en la present 

convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 

2.000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb 

un mínim de 1.200 hores treballades en total. 

b) Formació no formal: cal justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en la present 

convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a 

unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la 

unitat de competència que es vol acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar 

les hores establides en aquests mòduls. 

________________________________________________________________ 

Requisitos generales de participación 

Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos 

generales: 

1.Nacionalidad: poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de 

ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o ser titular de una 

autorización de residencia, o de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos 

establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

2.Edad: tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, para unidades de 

competencia de cualificaciones de nivel II y III, y 18 años para unidades de competencia de 

cualificaciones de nivel I. 

3.Experiencia laboral o formación no formal mínima relacionada con las unidades de 

competencias profesionales que se soliciten: 

a) Experiencia laboral: justificar en los últimos 15 años anteriores a la inscripción en la presente 

convocatoria, para unidades de competencia de nivel II y III, al menos 3 años, con un mínimo de 

2000 horas trabajadas en total. Y para unidades de competencia de nivel I, al menos 2 años, con 

un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total. 

b) Formación no formal: justificar en los últimos 10 años anteriores a la inscripción en la presente 

convocatoria, al menos 300 horas para unidades de competencia de nivel II y III, y 200 horas 

para unidades de competencia de nivel I. En los casos en los que los módulos formativos 

asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar contemplen una duración 

inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 


