ANNEX I
RELACIÓ D’ESPECIALITATS FORMATIVES AMB DETALL DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I
PROFESSIONAL REQUERIDES PER A CADA ESPECIALITAT

01

Gestió Comptable

02

Gestió Fiscal

03

Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat

04

Auditoria

05

Ofimàtica

06

Gravació de dades

07

Operacions administratives comercials

08

Gestió d’arxius

09

Gestió operativa de tresoreria

10

Gestió auxiliar de personal

11

Registres comptables

12

Organització empresarial i de recursos humans

13

Gestió auxiliar i de la correspondència i paqueteria en l’empresa

14

Gestió auxiliar de documentació econòmico administrativa i comercial

15

Operacions bàsiques de comunicació

16

Reproducció i arxiu

17

Planificació de l’aprovisionament

18

Gestió de proveïdors

19

Optimització de la cadena logística

20

Anglès professional per la logística i el transport internacional

21

Sistemes d’informació de mercats

22

Marketing-mix internacional

23

Negociació i compravenda internacional

24

Anglès professional per comerç internacional

25

Llengua estrangera professional diferent a l’anglès per comerç internacional

26

Preparació de comandes

27

Operacions auxiliars en el punt de venda

28

Manipulació i moviment de traspalés i carretons de mà

29

Atenció bàsica al client

30

Organització de processos de venda

31

Tècniques de venda

32

Venda on-line

33

Aprovisionament i emmagatzematge en venda

34

Animació i presentació del producte en el punt de venda

35

Operacions de caixa a la venda

36

Informació i atenció al client consumidor

37

Anglès professional per activitats comercials

38

Acoblament de components d’equips elèctrics

39

Acoblament de components d’equips electrònics

40

Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics
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41

Connexionat de components en equips elèctrics

42

Connexionat de components en equips electrònics

43

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics

44

Operacions auxiliars en el manteniment d’equips electrònics

45

Aplicacions de normes i condicions higiènic sanitària en restauració

46

Us de la dotació bàsica d’aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant

47

Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de post servei al restaurant

48

Aprovisionament i emmagatzematge d’aliments i begudes al bar

49

Preparació i servei de begudes i menjars ràpids en el bar

50

Programació web en l’entorn client

51

Programació web en l’entorn servidor

52

Implantació d’aplicacions web en entorn internet, intranet i extranet

53

Maniobra del buc en port

54

Manteniment i reparació d’elements pesquers al port

55

Manteniment i conservació del buc

56

Seguretat en el sectori nàutic (Seguretat i primers auxilis a bord)

57

Primers auxilis en el sectori nàutic (Seguretat i primers auxilis a bord)

58

Amarratge i desamarratge de bucs en port

59

Amarratge, connexió/desconnexió de manegues i desamarratge de bus a monoboies

60

Recolzament en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional

61

Intervenció en l’atenció higiènic alimentària en institucions

62

Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

63

Recolzament psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

64

Anglès

65

Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris i Elaboració culinària bàsica

66

Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries a la restauració i Conceptes bàsics de dietètica i nutrició

67

Operacions auxiliars d’emmagatzematge i preparació de comandes

68

Manipulació de càrregues amb carretons elevadors

69

Iniciació en perruqueria

70

Iniciació en servei d’estètica

71

Electricitat, aigua i gas

72

Feines de paleta i construcció

73

Pintura

74

PFI Adaptat

75

Projecte Trànsit

76

Auxiliar de muntatge d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

77

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

78

Tallerista del Pla d'Animació a la Lectura

79

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

80

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

81

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

82

Auxiliar d'hoteleria : cuina i serveis de restauració

83

Instructor - Examinador - Avaluador de l'EFAV

84

Instructor (ANGLÈS) –Examinador - Avaluador de l'EFAV

85

Responsable d’exàmens de l'EFAV
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MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

1 - GESTIÓ COMPTABLE

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Comptabilitzar en suport informàtic les operacions de transcendència economicofinancera amb subjecció al Pla
General de Comptabilitat (PGC) i, si s’escau, a l’adaptació sectorial d’aquest i als criteris comptables establerts
per l’empresa (pel que fa a l’elaboració i la interpretació correcta dels estats comptables).
Confeccionar els llibres i registres de comptabilitat d’acord amb la legislació mercantil, fiscal i les normes
internes, i emplenar els formularis per legalitzar-los en els terminis establerts legalment.
Confeccionar en suport informàtic els comptes anuals i emplenar el formulari per depositar-los en els terminis
exigits pel Registre Mercantil, amb la finalitat de complir els requisits legals.
Realitzar els informes econòmics, financers i patrimonials que s’han d’elaborar a partir dels resultats comptables
obtinguts, sota la supervisió d’un professional de nivell superior.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Caldrà acreditar algun dels següents mitjans :
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

2 – GESTIÓ FISCAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)

Comptabilitzar en suport informàtic les operacions de transcendència economicofinancera amb sujecció al Pla
General de Comptabilitat (P.G.C.) i, en el seu cas, a l’adaptació sectorial del mateix i als criteris comptables
establerts per l’empresa, pel que fa a l’IVA.
Gestionar les obligacions fiscals, amb sujecció a la normativa corresponent, sobre les dades subministrades per
la comptabilitat, amb la finalitat de complir les exigències legals.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

3 - IMPLANTACIÓ I CONTROL D’UN SISTEMA COMPTABLE INFORMATITZAT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)

Realitzar els informes econòmics, financers i patrimonials que s’han d’elaborar a partir dels resultats comptables
obtinguts, sota la supervisió d’un professional de nivell superior, en relació a la realització amb suport informàtic
dels informes econòmics, financers i patrimonials.
Gestionar la documentació comptable i fiscal atenent a criteris de rigor, qualitat i respecte als terminis
establerts.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

4 - AUDITORIA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Executar i documentar els procediments establerts per l'auditor per realitzar el pla global d'auditoria utilitzant les
aplicacions informàtiques corresponents.
Executar i documentar els procediments establerts en el programa d'auditoria tendents al coneixement, anàlisi i
avaluació del sistema de control intern.
Executar i documentar els procediments que preveu el programa d'auditoria que permetin avaluar els registres i
les transaccions dels estats financers.
Enviar, recepcionar, documentar i avaluar la circularització seguint les instruccions del programa d'auditoria.
Elaborar l'informe sobre cadascuna de les fases del seu treball i comentar-les amb l'auditor.
Integrar-se en un equip de treball utilitzant les habilitats socials i personals.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

5 - OFIMÀTICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de les famílies professionals d’Administració i gestió i d’Informàtica i comunicacions.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Administració i gestió i Informàtica i comunicacions.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Comprovar el funcionament a nivell d’usuari, de l’equipament informàtic disponible, garantint-ne l’operativitat, d’acord
amb els procediments i normes establerts, per facilitar una gestió posterior eficient.
Obtenir i organitzar la informació requerida en la xarxa – intranet o Internet – d’acord amb les instruccions rebudes i els
procediments establerts, per al desenvolupament d’activitats de l’organització utilitzant els mitjans electrònics i manuals
d’ajuda disponibles.
Preparar els documents d’ús freqüent utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos i/o d’autoedició, a
fi de lliurar la informació requerida en els terminis establerts i en la forma establerts.
Obtenir les dades, els càlculs, les agregacions, comparacions, els filtratges, les estadístiques i/o els gràfics precisos,
operant amb les diferents funcions que ofereixen els fulls de càlcul, a fi de generar documents fiables i de qualitat.
Elaborar presentacions de documentació i informació de manera eficaç, respectar els terminis, utilitzar aplicacions
informàtiques, d’acord amb les instruccions rebudes, a fi de reflectir la informació requerida i la imatge corporativa.
Operar amb bases de dades, internes o externes, amb la finalitat d’obtenir o proporcionar la informació necessària, i
mantenir sempre la integritat, la seguretat i la confidencialitat, d’acord amb les normes establertes.
Integrar dades, taules, gràfics, i altres objectes en els documents de treball d’acord amb les instruccions rebudes a fi
de reutilitzar amb eficiència la informació requerida de diferents aplicacions informàtiques.
Fer servir programes de correu electrònic en equips informàtics i/o agendes electròniques, d’acord amb els
procediments i la normativa establerta, a fi de garantir i optimitzar la circulació i disponibilitat de la correspondència.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

6 - GRAVACIÓ DE DADES

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de les famílies professionals d’Administració i gestió i d’Informàtica i comunicacions.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’Àrea de gestió de la Informació i Comunicació de la família professional
d’Administració i gestió.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família professional d’Informàtica i comunicacions.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Organitzar la pròpia actuació professional en funció dels objectius de gravació i les directrius rebudes, integrant-la en el
grup de treball i adaptant el procés a les normes en matèria de seguretat i salut laboral, per contribuir a la creació d’un
clima de treball productiu i complir els objectius amb eficiència.
Gravar dades i textos amb rapidesa i exactitud, seguint les instruccions rebudes i les normes ergonòmiques, amb la
finalitat d’assegurar la correcta gravació en el menor temps possible.
Assegurar la correcció de les dades i textos gravats, verificant-los amb els originals, ressaltant les errades i corregintles mitjançant la utilització de regles ortogràfiques i/o mecanogràfiques, a fi de lliurar al destinatari un treball de qualitat.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

7 - OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic/a superior de la família professional d’Administració i Gestió o Comerç i Màrqueting.

-

Certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional d’Administració i Auditoria de la família professional
d’Administració i gestió.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Recollir les comandes habituals dels clients pels diferents canals disponibles en l'organització, aplicant-hi els
procediments i protocols interns i identificant possibles oportunitats de negoci, a fi de satisfer-ne els requeriments i
transmetre la informació facilitada.
Enregistrar, en el sistema d'informació comercial, les dades necessàries per a les operacions de compra i venda,
d'acord amb les instruccions rebudes, utilitzant els criteris interns i els mitjans informàtics i telemàtics, per facilitar una
gestió eficaç.
Formalitzar la documentació corresponent a la comanda sol·licitada pel client, o adreçada al proveïdor, utilitzant les
aplicacions informàtiques estàndard i/o específiques i verificant-ne la correcció, d'acord amb el procediment intern i la
normativa vigent, per gestionar eficaçment el procés administratiu de compra i venda.
Realitzar els tràmits de detecció i comunicació de les incidències localitzades en el procés administratiu de compra i
venda, aplicant-hi els procediments interns per complir les exigències de qualitat en la gestió.
Actualitzar la informació de les entrades i sortides d'existències, utilitzant les aplicacions informàtiques i els
procediments interns, a fi de permetre una gestió eficaç d'estocs.
Realitzar els tràmits administratius vinculats amb les accions de fidelització i del servei postvenda, d'acord amb els
criteris de qualitat de servei establerts, per donar suport a la gestió i satisfacció dels clients.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals
abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

8 - GESTIÓ D’ARXIUS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de les famílies professionals d’Administració i Gestió o Informàtica i Comunicacions.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de les famílies professionals d’Administració i gestió o Informàtica i
comunicacions.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Comprovar l'operativa, la idoneïtat i l’estat de l'equipament del sistema d'arxius de gestió o oficina, d'acord amb els
procediments i les normes establertes, a fi de garantir la recuperació, l’accés i la conservació de la documentació.
Organitzar els arxius o les carpetes d'acord amb els procediments i les normes que estableix l'organització, utilitzant les
prestacions del sistema operatiu instal·lat, per facilitar la recuperació i l’accés posterior ràpid i segur.
Garantir la custòdia, l’accés i la reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant-hi els
procediments interns i les normes legals quant a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació, per
facilitar-ne la fiabilitat i l’autenticitat.
Mantenir actualitzada la informació de les bases de dades disponibles en l'organització, introduint a través de
formularis, taules o altres prestacions les dades obtingudes, i garantint-ne l’organització, la integritat i confidencialitat
per a un ús eficient de la informació.
Obtenir i transmetre informació de les bases de dades de l'organització a través de consultes, informes o altres
objectes preestablerts o personalitzats, en funció de les instruccions rebudes o necessitat de l'activitat, per garantir el
manteniment, la seguretat i confidencialitat.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals
abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

9 - GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

-

Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional d’Administració i Auditoria de la família
professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Emplenar els documents de cobrament o pagament, convencionals o telemàtics, dins del seu àmbit de
responsabilitat i d'acord amb les indicacions rebudes, amb la finalitat de liquidar les operacions derivades de
l'activitat empresarial.
Gestionar la presentació de documents de cobraments i pagaments davant bancs, administracions públiques i
organitzacions en general, d'acord amb la normativa vigent i el procediment intern, amb la finalitat de complir les
obligacions de cobrament i pagament davant tercers, respectant els terminis
Realitzar pagaments i cobraments a través de caixa, atenent les ordres corresponents, els venciments i la
disponibilitat d'efectiu, les prioritats i normes internes, a fi de liquidar les operacions.
Efectuar l'arqueig de caixa d'acord amb el procediment establert, per controlar el nivell de liquiditat disponible
Confrontar els moviments dels extractes bancaris amb els seus registres comptables i els documents que els
van generar, informant de les incidències observades, seguint els procediments establerts, amb la finalitat de
conciliar les diferències.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

10 - GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic/a superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional d’Administració i Auditoria de la família professional
d’Administració i gestió.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
a)
b)
c)

Actualitzar la informació i la documentació derivada dels processos i activitats de l’àrea de recursos humans –selecció,
comunicació interna, formació, desenvolupament, compensació i beneficis-, segons als procediments prèviament
establerts per l’organització, per a contribuir a la consecució dels objectius de l’àrea de recursos humans.
Preparar els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació dels recursos humans, segons
els procediments interns de la organització, per a contribuir a la seva gestió eficaç.
Tramitar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació professional
del personal, aplicant la normativa vigent, els criteris de confidencialitat i seguretat i, utilitzant les aplicacions
informàtiques per mantenir vigent la informació als empleats, departaments i organismes corresponents.
Realitzar les operacions i gestions administratives per a la confecció i formalització del pagament de retribucions,
compensacions i beneficis socials, utilitzant aplicacions informàtiques de gestió retributiva, i seguint les instruccions
prèviament establertes per a complir amb les obligacions compromeses en la relació laboral amb el personal.
Elaborar informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d’assistència, absentisme i
altres incidències, relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels treballadors, amb la finalitat de donar suport
en la presa de decisions del responsable de l’àrea de recursos humans.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

11 – REGISTRES COMPTABLES

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic/a superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea professional d’Administració i Auditoria de la família professional
d’Administració i gestió.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Preparar la informació suport de les transaccions econòmiques, mantenint la seva seguretat i confidencialitat, i
classificant-la d’acord amb els sistemes de codificació establerts per l’empresa, amb objecte de permetre el seu
registre comptable.
Mantenir actualitzat el pla de comptes i d’assentaments predefinits de l’empresa en l’aplicació informàtica de
comptabilitat disponible, d’acord amb les instruccions rebudes, amb objecte que es trobi permanentment
operativa.
Introduir les dades en els assentaments comptables predefinits en l’aplicació informàtica d’acord amb la
naturalesa econòmica de l’operació, amb objecte de registrar les transaccions previstes.
Introduir dades en els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió, en suport paper o telemàtic, amb objecte de
realitzar la liquidació periòdica d’aquest tribut.
Controlar les partides comptables verificant la correcció dels registres amb les dades dels documents suport,
amb objecte de detectar possibles errors.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

12 – ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL I DE RECURSOS HUMANS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la
família professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Registrar periòdicament les actualitzacions d’informació relatives a l’organització, els seus departaments i àrees,
i el seu personal assignat, segons les instruccions rebudes, a fi de disposar de la informació necessària per
oferir un bon servei.
Integrar la pròpia actuació de les activitats de suport administratiu en el grup de treball o departament, d’acord
amb directrius rebudes i amb orientació als resultats, contribuint a crear un clima de treball productiu, per
complir amb els objectius establerts.
Realitzar el suport a la gestió de la correspondència, interna i externa, convencional o electrònica, i de la
paqueteria, de forma ràpida i eficient, seguint les instruccions rebudes a fi de distribuir-les a qui correspongui.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

13 – GESTIÓ AUXILIAR I DE LA CORRESPONDÈNCIA I PAQUETERIA EN L’EMPRESA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la
família professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Realitzar el suport a la gestió de la correspondència, interna i externa, convencional o electrònica, i de la
paqueteria, de forma ràpida i eficient, seguint les instruccions rebudes a fi de distribuir-les a qui correspongui.
Registrar periòdicament les actualitzacions d’informació relatives a l’organització, els seus departaments i àrees,
i el seu personal assignat, segons les instruccions rebudes, a fi de disposar de la informació necessària per
oferir un bon servei.
Integrar la pròpia actuació de les activitats de suport administratiu en el grup de treball o departament, d’acord
amb directrius rebudes i amb orientació als resultats, contribuint a crear un clima de treball productiu, per
complir amb els objectius establerts.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

14 - GESTIÓ AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓ ECONÒMICO ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la
família professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Confrontar i registrar documents comercials, administratius, de tresoreria o altres de l'àmbit de l'organització,
seguint les instruccions rebudes, a través de les aplicacions informàtiques específiques o genèriques, a fi
d'assegurar la fiabilitat de la informació.
Realitzar, sota la supervisió d'un superior, gestions bàsiques relacionades amb el cobrament, pagament, ingrés
o reintegrament, amb institucions, clients, proveïdors o altres agents, seguint els procediments i les instruccions
rebudes, a fi de complir els drets i les obligacions davant de tercers relacionats amb la tresoreria.
Organitzar els recursos materials habituals del servei o oficina, i gestionar-ne la distribució, per garantir-ne
l’existència constant i custodiar-los, segons les instruccions rebudes.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

15 – OPERACIONS BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Administració i Gestió.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la
família professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Confeccionar notificacions, avisos, rètols informatius o altres documents interns i rutinaris, derivats del procés
de comunicació, que no presentin dificultats, seguint les instruccions rebudes i utilitzant els mitjans
convencionals o informàtics, per situar-los en els suports informatius indicats.
b) Mantenir comunicacions interpersonals efectives amb la finalitat que siguin eficaces en les activitats
professionals del seu àmbit d'actuació.
c) Transmetre i rebre presencialment informació operativa i rutinària de diferents interlocutors habituals de
l'organització, amb claredat i precisió, mostrant la imatge corporativa de la organització, a fi de portar a terme
gestions de comunicació bàsica.
d) Rebre i emetre trucades telefòniques i telemàtiques de clients o usuaris, i atendre’ls en les seves demandes
d'informació operativa i rutinària, aplicant-hi els protocols d'actuació de l'organització i utilitzant amb precisió els
equips de telefonia disponibles.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

16 – REPRODUCCIÓ I ARXIU

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de les famílies professionals d’Administració i Gestió i d’Arts Gràfiques.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Gestió de la informació i comunicació de la família
professional d’Administració i gestió

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en les
realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Mantenir en condicions de funcionament òptimes els equips i recursos de reproducció i arxiu, detectar-ne i esmenar-ne
les incidències, o gestionar-ne la reparació, d'acord amb les indicacions dels manuals i instruccions rebudes, a fi
d'afavorir el funcionament normal de l'oficina.
b) Arxivar la documentació i accedir-hi, en suport convencional o digital, introduint-hi els codis precisos i respectant els
procediments de l'organització i les instruccions rebudes, de manera que se’n permeti una cerca ràpida.
c) Traspassar i esporgar els documents arxivats convencionalment o electrònicament d'acord amb les normes i els
terminis i les instruccions rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el sistema d'arxiu.
d) Actualitzar i extreure diferents tipus d'informacions, utilitzant aplicacions informàtiques de bases de dades o altres,
d'acord amb les normes establertes i amb les instruccions rebudes, per mostrar i consultar la informació
emmagatzemada, i facilitar-la a qui la sol·liciti.
e) Obtenir les còpies necessàries dels documents de treball en suport convencional o informàtic, en la quantitat i qualitat
requerides per les característiques del document, i d'acord amb les instruccions rebudes, respectant les normes de
protecció mediambiental.
f) Realitzar tasques bàsiques d'enquadernació funcional –amb grapes, canonet, altres–, que assegurin la disposició i
l’ordenació correctes del document, utilitzant els formats més adequats i d'acord amb les instruccions rebudes.
g) Escanejar o reproduir en format digital els documents oportuns, de manera que se’n garanteixi la màxima qualitat,
d'acord amb els manuals i les instruccions rebudes, a fi de conservar-los i arxivar-los.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals
abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o
els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

17 – PLANIFICACIÓ DE L’APROVISIONAMENT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Definir les necessitats de l'aprovisionament de materials i productes, per complir els objectius establerts en el
pla de producció i vendes
Preveure l'aparició de colls d'ampolla i / o desabastiments, per garantir la utilització òptima de la capacitat dels
centres de producció / distribució.
Establir els elements necessaris per a la programació de l'aprovisionament, i la coordinació dels fluxos de
materials i productes, entre els departaments o agents de la cadena de subministrament.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

18 – GESTIÓ DE PROVEÏDORS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
a)

Controlar l'execució eficaç i eficient del programa d'aprovisionament, en funció del desenvolupament del pla de
producció / vendes establert.
Acordar amb els proveïdors el desenvolupament dels fluxos d'aprovisionament, tenint en compte les condicions
i / o marges establerts en el contracte de compra i / o subministrament
Realitzar el seguiment i avaluació dels proveïdors per assegurar la seva compliment i millorar la qualitat del
procés d'aprovisionament

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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19 – OPTIMITZACIÓ DE LA CADENA LOGÍSTICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior en Gestió del Transport o títol equivalent.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l'àrea professional de Logística comercial i gestió del transport de la
família professional de Comerç i màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinar les activitats dins de la cadena logística realitzant el seguiment de les mercaderies per assegurar la
traçabilitat i qualitat de les operacions logístiques.
Elaborar el pressupost de costos de la cadena logística realitzant els càlculs necessaris i considerant la totalitat
dels costos associats a l'operació, per controlar les possibles desviacions.
Gestionar les operacions subjectes a la logística inversa, determinant el tractament a donar a les mercaderies
retornades, per millorar l'eficiència de la cadena logística.
Gestionar els fluxos d'informació amb clients i proveïdors proposant accions correctores per millorar la qualitat i
eficiència de la cadena logística
Resoldre els imprevistos, incidències i reclamacions que es produeixin en la cadena logística, d'acord al pla de
qualitat de l'empresa per assegurar la satisfacció del client intern i extern.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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20 – ANGLÈS PROFESSIONAL PER A LOGÍSTICA I TRANSPORT INTERNACIONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
•
•

Llicenciat en Filologia, Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o títol de grau equivalent.
Qualsevol altra titulació superior amb la següent formació complementària:
-

•

Haver superat un cicle dels estudis conduents a l’obtenció de la Llicenciatura en Filologia, Traducció i
Interpretació en llengua anglesa o titulació equivalent.
Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística d’anglès com el Certificat de Nivell
Avançat de les escoles oficials d’idiomes o altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla anglesa, si cas, amb la corresponent homologació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Interpretar la informació provinent del discurs oral amb facilitat, en situacions de comunicació amb agents,
transitaris, clients i / o proveïdors de serveis estrangers, de manera presencial o a distància, en llengua
estàndard i malgrat l'existència de sorolls o interferències.
Interpretar dades i informació escrita complexa, i documents propis del transport i la logística extraient la
informació rellevant per a l'execució de les operacions logístiques.
Expressar-se oralment amb fluïdesa i espontaneïtat amb agents, clients i / o proveïdors de serveis en situacions
de comunicació interpersonal o a distància, de manera que es potenciïn les relacions interprofessionals i el
desenvolupament efectiu de les operacions.
Redactar i emplenar de manera clara, estructurada i precisa textos i documents propis de les operacions de
transport i logística internacional
Comunicar-se oralment amb certa fluïdesa i espontaneïtat amb agents, clients i / o proveïdors internacionals en
situacions de comunicació interpersonal o a distància, interactuant per afavorir les relacions amb els clients i
l'execució de les operacions.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

21 – SISTEMES D’INFORMACIÓ DE MERCATS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Delimitar els nivells i les fonts d’informació que són necessaris per al sistema d’informació de mercats (SIM) de
l’organització i de la seva presa de decisions.
Obtenir i organitzar la informació fiable dels mercats, tenint en compte els objectius i les operacions comercials
de l’empresa i dels seus costos, per a l’eficiència del SIM de l’organització.
Extreure conclusions, aplicant tècniques d’anàlisi estadística, de la informació i de les dades obtingudes o
disponibles en el SIM.
Elaborar informes comercials, en temps i forma, recollint les conclusions i anàlisis de la informació per facilitar la
presa de decisions per l’organització.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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22 – MÀRQUETING MIX INTERNACIONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Obtenir conclusions per a la presa de decisions en la política de producte, analitzant la informació referida al
producte o servei, comprovant la seva adequació als mercats internacionals.
Obtenir i valorar la informació per a la presa de decisions en la política de preus en mercats internacionals,
analitzant les variables que componen i influeixen en la comercialització internacional dels productes/serveis de
l’empresa o organització.
Organitzar i supervisar accions de comunicació/promoció de productes/ serveis en fires i esdeveniments
internacionals, optimitzant els recursos assignats, per adequar els seus resultats als objectius establerts.
Obtenir informació sobre l’estructura dels diferents canals de distribució comercial i formes d’entrada en els
mercats internacionals, d’acord amb els objectius de l’organització, per optimitzar el temps, els costos i els
riscos de la implantació en els mercats.
Elaborar informació de base o «briefing» de productes i/o serveis contemplant les variables del màrqueting-mix
definides per l’organització, per al desenvolupament de plans de màrqueting internacional.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

23 – NEGOCIACIÓ I COMPRAVENDA INTERNACIONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents relacionades
amb aquest camp professional.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents
relacionades amb aquest camp professional.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificar clients i/o proveïdors potencials, d’acord amb els criteris establerts, per a la consecució dels objectius
comercials de l’organització.
Contactar amb clients i/o proveïdors, d’acord amb els procediments establerts, tenint en compte les
característiques pròpies del país/cultura del que es tracti, per al desenvolupament de l’activitat comercial.
Participar en determinats aspectes de la negociació de l’operació de compravenda internacional dins dels límits
i criteris establerts, per acordar el marc de condicions de la relació comercial.
Gestionar el precontracte i/o contracte de compravenda internacional per al tancament de la negociació,
complint amb la normativa de contractació internacional, d’acord amb els procediments, usos i costums
establerts.
Controlar el desenvolupament i evolució de les vendes del producte/servei en mercats internacionals,
comprovant que es compleixen les condicions pactades amb els clients o distribuïdors per aconseguir els
objectius previstos.
Supervisar l’acompliment de les condicions pactades amb els proveïdors, per verificar que els subministraments
s’ajustin a les comandes realitzats.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

24 – ANGLÈS PROFESSIONAL PER COMERÇ INTERNACIONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat en Filologia, Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o titulació de grau equivalent.

-

Qualsevol altra titulació superior amb la formació complementària següent:

-

•

Haver superat un cicle dels estudis conduents a l’obtenció de la Llicenciatura en Filologia, Traducció i
Interpretació en llengua anglesa o titulació equivalent.

•

Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística d’anglès com el Certificat de Nivell
Avançat de les Escoles Oficials d’Idiomes o altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla anglesa, en el seu cas, amb la corresponent homologació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Interpretar la informació en anglès provinent del discurs oral, fins i tot no estructurat, amb facilitat i rapidesa, per
agilitzar les gestions i les relacions amb clients/proveïdors de diferents països, de forma presencial o a
distància, a pesar de l’existència de sorolls o interferències.
Interpretar les dades i la informació escrita complexa, en anglès, de documents propis del comerç internacional
extraient la informació rellevant per a la gestió i la presa de decisions requerides en les operacions i les gestions
amb clients/ proveïdors internacionals.
Transmetre oralment, amb correcció fonètica, detall, fluïdesa i espontaneïtat, informació en anglès, sobre temes
tècnics complexos relatius a l’operativa del comerç internacional a través de presentacions orals i a distància a
fi d’executar l’operació comercial i resoldre les incidències habituals en el comerç internacional.
Redactar i complimentar en anglès amb precisió, coherència, correcció gramatical i ortogràfica, informes,
correspondència i documents necessaris per al desenvolupament efectiu de les operacions de comerç
internacional.
Comunicar-se oralment en anglès, amb fluïdesa, profunditat i espontaneïtat, amb clients/proveïdors de diferents
països, en situacions de comunicació presencial i a distància, amb un o varis interlocutors de manera que es
potenciïn les relacions i el desenvolupament efectiu de les diferents operacions de comerç internacional.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

25 – LLENGUA EXTRANGERA PROFESSIONAL DIFERENT A L’ANGLÈS PER
COMERÇ INTERNACIONAL

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat en Filologia, Traducció i Interpretació de la llengua estrangera corresponent o titulació de grau equivalent.

-

Qualsevol altra titulació superior amb la formació complementària següent:

-

•

Haver superat un cicle dels estudis conduents a l’obtenció de la Llicenciatura en Filologia, Traducció i
Interpretació en la llengua estrangera corresponent o titulació equivalent.

•

Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística en la llengua estrangera corresponent com
el Certificat de Nivell Avançat de les Escoles Oficials d’Idiomes o altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla en la llengua estrangera corresponent, en el seu cas, amb la
corresponent homologació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS

2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Interpretar la informació en una llengua diferent de l'anglès provinent del discurs oral, fins i tot no estructurat, amb
facilitat i rapidesa, per agilitzar les gestions i relacions amb clients / proveïdors de diferents països, de manera
presencial o a distància, tot i l'existència de sorolls o interferències.
Interpretar les dades i informació escrita complexa, en una llengua diferent de l'anglès, de documents propis del
comerç internacional extraient la informació rellevant per a la gestió i presa de decisions requerides en les operacions i
gestions amb clients / proveïdors internacionals.
Transmetre oralment, amb correcció fonètica, detall, fluïdesa i espontaneïtat, informació en una llengua diferent de
l'anglès, sobre temes tècnics complexos relatius a l'operativa del comerç internacional a través de presentacions orals
ia distància a fi d'executar l'operació comercial i resoldre les incidències habituals en comerç internacional.
Redactar i emplenar en una llengua diferent de l'anglès amb precisió, coherència, correcció gramatical i ortogràfica,
informes, correspondència i documents necessaris per al desenvolupament efectiu de les operacions de comerç
internacional.
Comunicar-se oralment en una llengua diferent de l'anglès, amb fluïdesa, profunditat i espontaneïtat, amb clients /
proveïdors de diferents països, en situacions de comunicació presencial i a distància, amb un o diversos interlocutors
de manera que es potenciïn les relacions i el desenvolupament efectiu de les diferents operacions de comerç
internacional.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

26 – PREPARACIÓ DE COMANDES

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior en qualsevol especialitat industrial o comercial.

-

Certificats de Professionalitat nivells 2 i 3 en qualsevol especialitat industrial o comercial.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Realitzar la selecció de mercaderies o productes de forma efectiva, ordenada i segura, per a la preparació de la
comanda en el temps i forma establerts, seguint les instruccions rebudes respectant les normes de manipulació,
seguretat i salut d'acord a l'ordre de comanda .
Conformar la comanda amb exactitud, pesant i garantint l'exactitud i correspondència, amb el consignat en
l'ordre de preparació i demanat, utilitzant les eines i equips de control i pes de mercaderies.
Embalar la unitat de comanda, caixa o palet, entre d'altres, utilitzant el material, equips i mitjans d'embalatge
adequats, seguint les instruccions rebudes, en condicions de seguretat i salut, per tal de preservar la
conservació i estabilitat de la comanda fins seva destinació final.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

27 – OPERACIONS AUXILIARS EN EL PUNT DE VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior en la Família Professional de Comerç i Màrqueting .

-

Certificats de Professionalitat nivells 2 i 3 en l'àrea de Compravenda

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Realitzar la reposició de productes, seguint les instruccions i criteris establerts, respectant les normes de seguretat i
salut i utilitzant l'equip de protecció individual, a fi de garantir l'abastament en el temps i forma establerts.
Realitzar el recompte de productes en el punt de venda, utilitzant l'equip adequat, amb la periodicitat i instruccions
rebudes, per detectar buits, necessitats de proveïment i mantenir actualitzada la informació en el punt de venda.
Col·locar els expositors i elements d'animació del punt de venda, en el lloc i la manera indicada pel superior jeràrquic,
seguint les instruccions i criteris de marxandatge i seguretat establerts, per tal d'atraure l'atenció, orientar i informar al
client.
Disposar els elements de seguretat i etiquetes en els productes exposats en el punt de venda, d'acord a les
instruccions rebudes, de forma manual i mecànica, utilitzant l'equip d'etiquetatge i seguretat adequat per garantir la
seguretat, actualització i veracitat de la informació al client en el punt de venda.
Mantenir el condicionament, ordre i neteja del punt de venda i el seu mobiliari, en funció de les instruccions rebudes,
respectant les normes de seguretat i salut i utilitzant els mitjans i equip de protecció individual adequats.
Empaquetar productes, d'acord amb la imatge i criteris comercials de l'establiment, utilitzant el material i tècniques
específiques per a la correcta i atractiva presentació del producte.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.

Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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28 – MANIPULACIÓ I MOVIMENT DE TRASPALÉS I CARRETONS DE MÀ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior en qualsevol especialitat industrial.

-

Certificats de Professionalitat nivells 2 i 3 en qualsevol especialitat industrial o comercial.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Adoptar les mesures adequades per al compliment, en el temps i forma establerta, de les ordres de moviment i
repartiment de proximitat.
b) Carregar i descarregar embalums, caixes o productes en transpalets o carretons de mà, mantenint l'estabilitat i
equilibri de la càrrega, adoptant les mesures per evitar accidents i lesions i respectant les normes de seguretat i
salut.
c) Traslladar embalums, caixes o productes, en el temps i forma establerts, conduint transpalets o carretons de
mà, respectant les normes de seguretat i salut.
d) Realitzar les verificacions i el manteniment de primer nivell dels equips de treball mòbils, transpalets o carretons
de mà.
En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

29 – ATENCIÓ BÀSICA AL CLIENT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior en la Família Professional de Comerç i Màrqueting .

-

Certificats de Professionalitat nivells 2 i 3 en l'àrea de Compravenda

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Col·laborar en les activitats promocionals i d'atenció a clients, donant informació , resposta i orientació bàsica de
productes en el punt de venda.
Proporcionar un tracte adequat i protocolaritzat als clients en el repartiment de comandes i productes a domicili
a fi de prestar un servei de qualitat.
Atendre , en el marc de la seva responsabilitat , les queixes dels clients seguint el procediment i protocol
establert i / o derivant la persona responsable.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

30 - ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS DE VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

e)

Determinar les línies pròpies d’actuació comercial en la venda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa, a les
característiques especifiques de cada client, pel que fa als processos de venda, la programació de l’actuació comercial
del professional, la documentació comercial i l’operativa de càlcul aplicat a la venda.
Atendre i satisfer les necessitats del client tenint en comte els objectius i els productes i/o serveis de l’empresa, pel que
fa als processos de venda, la programació de l’actuació comercial del professional, la documentació comercial i
l’operativa de càlcul aplicat a la venda.
Obtenir la comanda a través dels diferents canals de comercialització utilitzant les tècniques de venda dins dels
marges d’actuació de venda establerts per l’empresa, pel que fa als processos de venda, la programació de l’actuació
comercial del professional, la documentació comercial i l’operativa de càlcul aplicat a la venda.
Atendre i resoldre en el marc de la seva responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients d’acord amb els
criteris i procediments establerts per l’empresa respectant la normativa vigent de protecció al consumidor, pel que fa
als processos de venda, la programació de l’actuació comercial del professional, la documentació comercial i
l’operativa de càlcul aplicat a la venda.
Gestionar els processos de seguiment i postvenda d’acord amb els criteris establerts per l’empresa, pel que fa als
processos de venda, la programació de l’actuació comercial del professional, la documentació comercial i l’operativa
de càlcul aplicat a la venda.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o
els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

31 - TÈCNIQUES DE VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i
màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Determinar les línies pròpies d’actuació comercial en la venda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa, a les
característiques especifiques de cada client, pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda.
Atendre i satisfer les necessitats del client tenint en comte els objectius i els productes i/o serveis de l’empresa,
pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda.
Obtenir la comanda a través dels diferents canals de comercialització utilitzant les tècniques de venda dins dels
marges d’actuació de venda establerts per l’empresa, pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda.
Atendre i resoldre en el marc de la seva responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients d’acord amb
els criteris i procediments establerts per l’empresa respectant la normativa vigent de protecció al consumidor,
pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda.
Gestionar els processos de seguiment i postvenda d’acord amb els criteris establerts per l’empresa, pel que fa a
l’aplicació de les tècniques de venda.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

32 - VENDA EN LÍNIA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i
màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Determinar les línies pròpies d’actuació comercial en la venda, ajustant el pla d’acció definit per l’empresa, a les
característiques especifiques de cada client, pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda online.
Atendre i satisfer les necessitats del client tenint en comte els objectius i els productes i/o serveis de l’empresa,
pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda online.
Obtenir la comanda a través dels diferents canals de comercialització utilitzant les tècniques de venda dins dels
marges d’actuació de venda establerts per l’empresa, pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda online.
Atendre i resoldre en el marc de la seva responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients d’acord amb
els criteris i procediments establerts per l’empresa respectant la normativa vigent de protecció al consumidor,
pel que fa a l’aplicació de les tècniques de venda online.
Gestionar els processos de seguiment i postvenda d’acord amb els criteris establerts per l’empresa, pel que fa a
l’aplicació de les tècniques de venda online.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

33 - APROVISIONAMENT I EMMAGATZEMATGE EN LA VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i
màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Executar la gestió del magatzem de l’establiment comercial aplicant els criteris establerts i la normativa vigent.
b) Intervenir en la implantació i l’animació aplicant els criteris establerts per l’empresa i la normativa vigent.
c) Informar a la direcció comercial/caps de les activitats de venda i es transmeten suggeriments i conclusions.
En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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34 - ANIMACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE EN EL PUNT DE VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i
màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Intervenir en la implantació i l’animació aplicant els criteris establerts per l’empresa i la normativa vigent.
Informar a la direcció comercial/caps de les activitats de venda i es transmeten suggeriments i conclusions.
Executar la gestió del magatzem de l’establiment comercial aplicant els criteris establerts i la normativa vigent.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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35 - OPERACIONS DE CAIXA EN LA VENDA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional de Comerç i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de
Comerç i Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de compravenda de la família professional de Comerç i
màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)

Dur a terme les operacions de cobrament en la venda dels productes i/o serveis fent servir adequadament els
equips disponibles i assegurant-ne la fiabilitat i l’exactitud.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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36 - INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT CONSUMIDOR

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents relacionades
amb aquest camp professional.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting o títol equivalent de la família professional de Comerç i
Màrqueting.

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 de l’àrea de Compravenda o

-

Màrqueting i relacions públiques de la família professional de Comerç i màrqueting.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)

b)

c)

Proporcionar directa, telefònicament o per mitjans electrònics la informació requerida pel
client/consumidor/usuari a cada una de les consultes realitzades a llengua pròpia o estrangera, d'acord amb el
context específic de què es tracti en relació a l’aplicació de sistemes de comunicació i gestió en les relacions i
atenció al client/consumidor.
Gestionar un sistema d'informació que optimitzi el cost i temps de tractament i accés a la mateixa d'acord amb
les especificacions establertes en relació a la caracterització del servei d’atenció i obtenció d’informació per
mesurar la qualitat i satisfacció del client i a l’aplicació de sistemes de comunicació i gestió en les relacions i
atenció al client/consumidor.
Intervenir en el procés de gestió de la qualitat del servei prestat per l’empresa, analitzant necessitats i grau de
satisfacció de les mateixa en relació a la caracterització del servei d’atenció i obtenció d’informació per mesurar
la qualitat i satisfacció del client i a l’aplicació de sistemes de comunicació i gestió en les relacions i atenció al
client/consumidor.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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37 - ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS COMERCIALS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat en Filologia , Traducció i Interpretació de la llengua estrangera corresponent o títol de grau equivalent.

-

Qualsevol altra titulació superior amb la següent formació complementària :
•
•

-

Haver superat un cicle dels estudis conduents a l' obtenció de la Llicenciatura en Filologia , Traducció i
Interpretació en llengua estrangera o titulació equivalent.
Certificat o diploma d'acreditació oficial de la competència lingüística de la llengua corresponent com el
Certificat de Nivell Avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes o altres equivalents o superiors reconeguts.

Titulació universitària cursada en un país de parla de la llengua estrangera, en el seu cas, amb la corresponent
homologació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Interpretar la informació oral en anglès per atendre i satisfer les necessitats/reclamacions del client/consumidor.
Interpretar informació escrita, breu i estructurada, de documents comercials bàsics, utilitzant en cas necessari,
el diccionari o les eines de traducció.
Expressar-se oralment amb naturalitat afavorint les relacions amb el client/a en situacions de comunicació
presencial o a distància.
Redactar missatges escrits senzills i documents bàsics propis de les activitats comercials utilitzant les eines de
traducció que procedeixin.
Comunicar-se oralment, amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de comunicació interpersonal amb un
client/consumidor.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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38 – ACOBLAMENT DE COMPONENTS D’EQUIPS ELÈCTRICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Recopilar el material, eines i equip necessari per al muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge
d’equips elèctrics.
Realitzar operacions d’acoblament en el muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i seguretat
establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge d’equips
elèctrics.
Realitzar operacions de subjecció i etiquetat en el muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge
d’equips elèctrics.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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39 – ACOBLAMENT DE COMPONENTS D’EQUIPS ELECTRÒNICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Preparar el material, eines i equip necessari per al muntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge
d’equips electrònics.
b) Realitzar operacions d’acoblament en el muntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat
establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge d’equips
electrònics.
c) Realitzar operacions de muntatge de components electrònics en plaques de circuit imprès, en les condicions de
qualitat i seguretat establertes, i seguint indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el
muntatge d’equips electrònics.
d) Realitzar operacions de subjecció i etiquetat en el muntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a les operacions d’acoblament en el muntatge
d’equips electrònics.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

40 – PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDIAMBIENTALS EN LES
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en les realitzacions professionals
públiques o privades següents :
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Recopilar el material, eines i equip necessari per al muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics.
Realitzar operacions d’acoblament en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les
indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics
i electrònics.
Realitzar operacions de muntatge de components electrònics en plaques de circuit imprès, en les condicions de qualitat i seguretat establertes pel
que fa referència a la prevenció de riscos i gestió mediambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i
electrònics en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i
electrònics.
Realitzar operacions de subjecció i etiquetat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics.
Recopilar el material, eines i equip necessaris per les operacions de connexionat en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions
de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions
auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Implantar connectors en els conductors per al muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics.
Interconnectar elements en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les
indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics
i electrònics.
Realitzar operacions de fixació i etiquetat en el muntatge d’ equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics.
Recopilar el material, eines i equip necessaris per a la substitució d’elements en equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de
muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Realitzar operacions d’obertura i desmuntatge d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les
indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics
i electrònics.
Realitzar operacions de substitució d’elements en processos de manteniment d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de
muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Realitzar operacions de muntatge i acoblament en processos de manteniment d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de
muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Realitzar operacions auxiliars en processos de manteniment d’equips elèctrics i electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades en relació a la prevenció de riscos i gestió ambiental en les operacions auxiliars de muntatge i manteniment
d’equips elèctrics i electrònics.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de docència de la formació
professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en qualsevol de les seves
especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats
àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals
d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la
formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de
docència, no poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre,
pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació
professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant l’acreditació documental d’experiència
professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i
per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

41 – CONNEXIONAT DE COMPONENTS D’EQUIPS ELÈCTRICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Recol·lectar el material, eines i equip necessari per al muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Implantar connectors en els conductors per al muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades..
Interconnectar elements en el muntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i
seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions de fixació i etiquetat en el muntatge d’ equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

42 – CONNEXIONAT DE COMPONENTS D’EQUIPS ELECTRÒNICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Preparar el material, eines i equip necessaris per les operacions de connexionat en el muntatge d’equips
electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Implantar connectors en els conductors per al muntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Interconnectar elements en el muntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat
establertes, i seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions de fixació i etiquetat en el muntatge d’ equips electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

43 – OPERACIONS AUXILIARS EN EL MANTENIMENT D’EQUIPS ELÈCTRICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Recol·lectar el material, eines i equip necessaris per a la substitució d’elements en equips elèctrics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint indicacions donades.
b) Realitzar operacions d’obertura i desmuntatge d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i seguretat
establertes, i seguint les indicacions donades..
c) Realitzar operacions de substitució d’elements en processos de manteniment d’equips elèctrics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
d) Realitzar operacions de muntatge i acoblament en processos de manteniment d’equips elèctrics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
e) Realitzar operacions auxiliars en processos de manteniment d’equips elèctrics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

44 – OPERACIONS AUXILIARS EN EL MANTENIMENT D’EQUIPS ELECTRÒNICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.
Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Electricitat i Electrònica.
Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional d’Equips electrònics de la família professional
d’Electricitat i Electrònica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Preparar el material, eines i equip necessaris per a la substitució d’elements en equips electrònics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions d’obertura i desmuntatge d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i seguretat
establertes, i seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions de substitució d’elements en processos de manteniment d’equips electrònics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions de muntatge i acoblament en processos de manteniment d’equips electrònics, en les
condicions de qualitat i seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.
Realitzar operacions auxiliars en processos de manteniment d’equips electrònics, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes, i seguint les indicacions donades.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 5 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

45 - APLICACIÓ DE NORMES I CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES EN RESTAURACIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Hoteleria i Turisme

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 d de la família professional d’Hoteleria i Turisme en l’àrea professional
de Restauració

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Realitzar la recepció, distribució i l’emmagatzematge de les mercaderies, per fer-les servir posteriorment,
d'acord amb criteris de qualitat i instruccions prefixades, pel que fa a la neteja i al compliment de normes i
condicions higiènic sanitàries.
b) Realitzar l'aprovisionament intern de gèneres i utensilis, per tal d’utilitzar-los posteriorment en la preparació i
presentació de begudes senzilles i menjars ràpids, en funció de les necessitats del servei, pel que fa a la neteja i
al compliment de normes i condicions higiènic sanitàries.
c) Preparar, presentar i servir begudes senzilles d'acord amb el tipus de servei, la definició del producte o les
normes bàsiques de la seva elaboració, pel que fa a la neteja i al compliment de normes i condicions higiènic
sanitàries.
d) Preparar i presentar menjars ràpids d'acord amb la definició del producte i les normes bàsiques de la seva
elaboració, pel que fa a la neteja i al compliment de normes i condicions higiènic sanitàries.
e) Aplicar mètodes senzills de conservació, envasament i regeneració de menjars ràpids i gèneres per consumirlos o distribuir-los posteriorment, pel que fa a la neteja i al compliment de normes i condicions higiènic
sanitàries.
En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

46 - ÚS DE LA DOTACIÓ BÀSICA DEL RESTAURANT I ASSISTÈNCIA EN EL PRESERVEI

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Hoteleria i Turisme

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 d de la família professional d’Hoteleria i Turisme en l’àrea professional
de Restauració

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)

Realitzar les operacions de neteja, posada a punt d’equips, estris i material de treball propi del restaurant.
Col·laborar en el muntatge de taules i elements de suport, així com en la decoració i ambientació de la zona de
consum d’aliments i begudes.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

47 - SERVEI BÀSIC D’ALIMENTS I BEGUDES I TASQUES DE POST SERVEI AL RESTAURANT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Hoteleria i Turisme

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 d de la família professional d’Hoteleria i Turisme en l’àrea professional
de Restauració

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)

Col·laborar en el servei d’aliments i begudes d’acord amb les instruccions rebudes i realitzar aquest servei amb
autonomia en determinades fórmules de restauració.
Realitzar operacions de postservei d’acord amb les instruccions rebudes.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

48 - APROVISIONAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ALIMENTS I BEGUDES AL BAR

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Hoteleria i Turisme

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 d de la família professional d’Hoteleria i Turisme en l’àrea professional
de Restauració

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)

Realitzar la recepció, distribució i l’emmagatzematge de les mercaderies.
Realitzar l’aprovisionament intern de gèneres i utensilis, per tal d’utilitzar-los posteriorment en la preparació i
presentació de begudes senzilles i menjars ràpids.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

49 - PREPARACIÓ I SERVEI DE BEGUDES I MENJARS RÀPIDS EN EL BAR

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Tècnic Superior de la família professional d’Hoteleria i Turisme

-

Certificats de professionalitat de nivell 3 d de la família professional d’Hoteleria i Turisme en l’àrea professional
de Restauració

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Preparar, presentar i sevir begudes senzilles d’acord amb el tipus de servei, la definició del producte o les
normes bàsiques de la seva elaboració.
Preparar i presentar menjars ràpids d’acord amb la definició del producte i les normes bàsiques de la seva
elaboració.
Aplicar mètodes senzills de conservació, envasament i regeneració de menjars ràpids i gèneres per consumirlos o distribuir-los posteriorment.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les
realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

50 - PROGRAMACIÓ WEB EN L’ENTORN CLIENT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Desenvolupar documents estàtics i dinàmics amb les eines de programació per a ser processats en l’entorn
client segons el disseny especificat.
b) Desenvolupar components software en l’entorn client que permetran complir els objectius del disseny segons
les especificacions donades.
c) Desenvolupar components multimèdia amb eines i llenguatges específics per augmentar la funcionalitat dels
elements de l’entorn client segons les especificacions del disseny.
d) Utilitzar components software en l’entorn client ja desenvolupats per incloure funcionalitats específiques en els
documents en desenvolupament segons la legislació vigent.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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51 - PROGRAMACIÓ WEB EN L’ENTORN SERVIDOR

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Desenvolupar components software en l’entorn servidor que permetran complir els objectius del disseny segons
les especificacions donades.
Manipular interfícies d’accessos a informacions emmagatzemades en bases de dades o altres estructures per
integrar continguts en la lògica de l’aplicació web segons les especificacions donades.
Utilitzar serveis distribuïts en altres entorns per integrar funcionalitats de desenvolupament segons els
estàndards establerts del mercat.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

52 - IMPLANTACIÓ D’APLICACIONS WEB EN ENTORN INTERNET, INTRANET I EXTRANET

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Entregar i distribuir l’aplicació web desenvolupada per a ser utilitzada pels usuaris segons els plans
d’implantació i normes de qualitat establertes.
Elaborar i mantenir la documentació de l’aplicació web desenvolupada utilitzant eines de documentació, segons
les normes de qualitat establertes.
Realitzar proves per a verificar el correcte funcionament dels elements software desenvolupats i assegurar els
nivells de qualitat segons les especificacions del disseny que permetrà integrar l’entorn servidor i l’entorn client
dins del sistema.

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

53 - MANIOBRA DEL BUC EN PORT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Capità de la Marina Mercant

-

Pilot de la Marina Mercant

-

Capità de Pesca

-

Tècnic i tècnic Superior de Navegació, Pesca i Transport Marítim.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Pesca de la família professional de
Marítim-Pesquera

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)

Revisar l'estat de l'eixàrcia de labor i el funcionament dels equips de maniobra del vaixell, seguint la pràctiques
marineres a l'ús, amb la finalitat de realitzar càrregues, descàrregues i trasllats del vaixell al port en condicions
de seguretat
b) Executar les operacions de càrrega, descàrrega, amollada i afirmat de les amarres, seguint instruccions del
superior, per a realitzar el moviment dels pesos i el trasllat del vaixell en port.
c) Participar al terrejat i trasllat del vaixell al port, tenint en compte la llei de prevenció de riscos laborals en treballs
portuaris, per tal d'evitar danys i accidents durant les mateixes.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

54 - MANTENIMENT I REPARACIÓ D’ELEMENTS PESQUERS AL PORT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Capità de Pesca

-

Tècnic i tècnic Superior de Navegació, Pesca i Transport Marítim.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Pesca de la família professional de
Marítim-Pesquera

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Realitzar la càrrega, descàrrega, moviments i arranjament de pertrets de materials pesquers, atenent les
instruccions del superior, perquè el vaixell aquest preparat per a la seva sortida a la mar.
Repassar i reparar els elements de pesca del vaixell que estiguessin danyats, seguint les instruccions del
superior a l'arribada del vaixell a port, per tal que els equips estiguin disponibles per a la captura.
Efectuar el manteniment dels elements pesquers que queden a terra, seguint els procediments a l'ús, per a la
seva utilització a bord en marees posteriors.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

55 - MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL BUC

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, enginyer, arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Capità de la Marina Mercant

-

Pilot de la Marina Mercant

-

Capità de Pesca

-

Tècnic Superior de Navegació, Pesca i Transport Marítim.

-

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Pesca de la família professional de MarítimPesquera

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Intervenir en les operacions de conservació de l'obra morta i les seves estructures, i dels elements de càrrega,
descàrrega i d'aquells elements mòbils i engranatges de carretel i viradors seguint les instruccions del superior per
mantenir l'operativitat del vaixell.
b) Participar en els treballs de pintat del vaixell, atenent a la composició dels materials emprats en la seva construcció
(fusta, acer, alumini, o fibres de vidre entre d'altres), seguint les instruccions del superior per tal de contribuir a
mantenir-lo operatiu.
c) Col·laborar en les maniobres de presa de consum en port, seguint les instruccions del superior tenint en compte les
normes sobre càrrega i descàrrega de combustible, per evitar la possible contaminació per vessaments.
d) Efectuar el manteniment d'ús dels caps, estris de cabullería, els cables i filferros de manera que es trobin preparats per
a ser utilitzats i a disposició del vaixell quan hagi de fer-se a la mar, seguint les instruccions del superior
e) Comptabilitzar i mantenir els respectes que queden en el panyol de terra per a ús del vaixell, seguint un ordre de
prioritats segons les instruccions del superior per assegurar un mínim d’existències.
En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals
abans esmentades
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre en
qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la pedagogia, o
d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o
els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la superació d’un curs de
formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que,
estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de
màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es
defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la
formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en
Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

56 - SEGURETAT EN EL SECTOR NÀUTIC

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Titulació professional establerta en la Ordre FOM/2296/2002, de 4 de septembre
(Titulació professional superior de la Marina Civil)
-

L’instructor i avaluador principal han d’estar en possessió d’una titulació professional superior de la marina civil i
tenir els certificats de lluita contra incendis i supervivència al mar de primer nivell.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Actuar en cas d’abandonament del vaixell i supervivència en la mar seguint les instruccions establertes en els
plans d’emergència, per salvaguardar la seguretat personal i col·laborar en la seguretat del vaixell.
b) Executar les operacions de prevenció i lluita contra incendis, d’acord amb el pla d’emergència, per preservar la
seguretat del vaixell i la seva tripulació.
c) Adoptar les mesures de seguretat personal i evitar danys al medi marí segons la legislació establerta per
complir les normes relatives a la seguretat en el treball i de prevenció de la contaminació.
Imprescindible tenir la titulació
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

57 - PRIMERS AUXILIS EN EL SECTOR NÀUTIC

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Titulació professional establerta en la Ordre FOM/2296/2002, de 4 de septembre
(Titulació professional superior de la Marina Civil)
-

L’instructor i avaluador responsable d’impartir el mòdul de primers auxilis, haurà d’estar en possessió de la
titulació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia o Diplomat Universitari d’Infermeria (a Ajudant Tècnic Sanitari).

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)

Col·laborar en l’aplicació de mesures urgents de primers auxilis, segons els procediments establerts, per tal de
minimitzar els danys en casos d’accidents a bord.

Imprescindible tenir la titulació
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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58 - AMARRATGE I DESAMARRATGE DE BUCS AL PORT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
•

Llicenciat en Nàutica i Transport marítim o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

•

Diplomat en Navegació Marítima o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

•

Tècnic superior de Navegació, Pesca i Transport Marítim

•

Tècnic en Pesca i Transport Marítim

•

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Pesca de la família professional de
Marítim-Pesquera

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Efectuar les operacions de manteniment dels caps guia, bozas, cables i caps, seguint les pràctiques marineres,
per garantir la seguretat en el amarratge i desamarratge del vaixell.
Executar les operacions d'afirmat i deixat anar dels caps d'amarratge seguint les instruccions rebudes, per a
realitzar l'atracament i / o desatracament del vaixell
Realitzar les maniobres d'amarratge o desamarratge aplicant els criteris de seguretat en el treball segons la
normativa de prevenció de riscos laborals en operacions portuàries, per evitar danys al personal que les
executa.
Manejar els equips de comunicació que regulin les administracions marítimes durant les feines de maniobres
per establir les comunicacions amb el vaixell.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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59

-

AMARRATGE, CONNEXIÓ / DESCONNEXIÓ
DESAMARRATGE DE VAIXELLS A MONOBOIES

DE

MÀNEGUES

I

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
•

Llicenciat en Nàutica i Transport marítim o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

•

Diplomat en Navegació Marítima o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

•

Tècnic superior de Navegació, Pesca i Transport Marítim

•

Tècnic en Pesca i Transport Marítim

•

Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l’àrea professional de Pesca de la família professional de
Marítim-Pesquera

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Realitzar les maniobres d'amarratge o desamarratge de les cadenes de la monoboia al vaixell, seguint els
procediments operatius del terminal, per realitzar el atracament o desatracament del vaixell a la monoboia.
Executar la connexió / desconnexió de les mànegues seguint els procediments operatius del terminal, per a
pujar-/ descàrrega o sortida del vaixell.
Realitzar les maniobres d'amarratge o desamarratge, connexió / desconnexió de mànegues aplicant els criteris
de seguretat en el treball, la normativa de càrrega i descàrrega d'hidrocarburs a terminals marítims i seguint les
instruccions del responsable, per evitar danys al personal que les executa i prevenir la contaminació
Manejar els equips de comunicació que regulin les administracions marítimes durant les feines de maniobres
per establir les comunicacions amb el vaixell.

En cas de no tenir la titulació oficial es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en les realitzacions
professionals abans esmentades
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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60 - SUPORT EN L’ORGANITZACIÓ D’INTERVENCIONS EN INSTITUCIONS SOCIALS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

b)

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

c)

Tècnic superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

d)

Certificat de professionalitat de nivell 3 del àrea professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Donar suport a l'equip interdisciplinari en la recepció i acollida dels nous residents, col·laborant en el pla de
cures individualitzat.
Preparar intervencions programades per l'equip interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida diària.
Participar amb l'equip interdisciplinari en l'organització de les activitats, garantint el nivell de qualitat dels serveis
prestats i la satisfacció dels usuaris.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar, mitjançant l’acreditació documental, amb un mínim de
3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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61 - INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIÈNIC-ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

b)

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

c)

Tècnic superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

d)

Certificat de professionalitat de nivell 3 del àrea professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)

Mantenir els usuaris en condicions d'higiene personal, aportant l'ajuda que es precisi en funció de les seves
necessitats i del pla d'intervenció prèviament establert.
Col·laborar amb el manteniment de l'ordre i de les condicions higienicosanitàries de l'habitació de l' usuari.
Proporcionar i administrar els aliments a l'usuari facilitant la ingesta en aquells casos que així ho requereixin.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar, mitjançant l’acreditació documental, amb un mínim de
3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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62 - INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

b)

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

c)

Tècnic superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

d)

Certificat de professionalitat de nivell 3 del àrea professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)
e)

Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin la exploració i observació de l'usuari.
Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l’administració de medicaments.
Col·laborar en la preparació de l'usuari per al seu trasllat i efectuar actuacions d'acompanyament, vigilància i
suport, assegurant que es compleixen les condicions establertes per al mateix.
Acompanyar l'usuari en la realització d'activitats per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i
motores, seguint el pla personal especificat en cada cas.
Col·laborar en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents, d'acord als protocols establerts i les indicacions
del superior responsable.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar, mitjançant l’acreditació documental, amb un mínim de
3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.
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63 - SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

b)

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

c)

Tècnic superior de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

d)

Certificat de professionalitat de nivell 3 del àrea professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)
b)
c)
d)

Acompanyar els usuaris en la realització d'activitats programades facilitant la participació activa de l'usuari en
les mateixes.
Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuant davant les situacions de
conflicte i resolent, al seu nivell, les incidències relacionals sorgides .
Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic,
rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.
Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació
social, utilitzant, si cal, sistemes alternatius de comunicació.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar, mitjançant l’acreditació documental, amb un mínim de
3 anys d’experiència professional en les realitzacions professionals abans esmentades.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

64 - ANGLÈS A1, A2, B1 i B2

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
•

Títol de Llicenciat en Filologia o Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o títol oficial d’Educació Superior
de Grau equivalent.

•

Qualsevol altre títol oficial en el marc de l’Educació Superior amb la següent formació complementària:
-

•

Certificat o diploma d’acreditació oficial de la competència lingüística en anglès de nivell C1 o C2 (MCERL)

Titulació oficial d’Educació Superior cursada en llengua anglesa, o en el seu cas, amb la corresponent
homologació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució, en
l’ensenyament de l’idioma anglès

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
S’haurà de complir algun dels requisits que s’especifiquen a continuació per acreditar formació pedagògica i didàctica:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat
de docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de
graduat/diplomat de Magisteri en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit
de la Psicologia o de la Pedagogia, o d’un títol universitari oficial de postgrau en els àmbits citats.
Tenir una titulació universitària oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat
d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació
Pedagògica.
Tenir el Máster Universitari habilitant per a l’exercici de les Professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes. També els que acreditin
la superació d’un curs de formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles
persones que, estan en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar
els estudis de màster, (Disposició addicional primera del Real Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es
defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el
batxillerat, la formació professional y els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels
cossos docents d’ensenyament secundari).
Diploma o certificat de capacitació per a l’ensenyament de la llengua anglesa com llengua estrangera, entre els
que es troben el TEFL (Teaching English as a foreing language), CELTA (Certificate in teaching English to
speakers of other languages), TESOL (Teachers English to speakers of other languages) y equivalents, sempre
que es tracti de certificats emesos per entitats reconegudes internacionalment.
Acreditar una experiència docent contrastada de al menys 600 hores en els últims 10 anys en l’ensenyament de
l’idioma anglès i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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65 – APROVISIONAMENT, PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ CULINARIS i
ELABORACIÓ CULINÀRIA BÀSICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de feines d’aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris i en
l’elaboració culinària bàsica.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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66 – APLICACIÓ DE NORMES I CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES A LA
RESTAURACIÓ I CONCEPTES BÀSICS DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions
equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d’Hostaleria i turisme.

-

Certificats de Professionalitat de nivell 2 i nivell 3 de l’àrea professional de restauració de la família
professional d’Hostaleria i turisme.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a) Realitzar les diferents operacions de neteja i posada a punt d'equips i utillatge a l'àrea de producció culinària i
respectar les normes higienicosanitàries i les instruccions rebudes.
Els citats requisits s’hauran de presentar recollits en forma de currículum vitae amb les certificacions i documents
acreditatius en cada cas.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Alguna de les següents titulacions:
a)
b)
c)
d)

e)

Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de professionalitat de
docència de la formació professional per a l’ocupació.
Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o Mestre
en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia o de la
pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
Tenir una titulació oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud
Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten la
superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica exigida
per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no
poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008
de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació
secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.
En el cas de no posseir la titulació especificada en els epígrafs a) b) c) o d), es podrà convalidar mitjançant
l’acreditació documental d’experiència professional docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10
anys en Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i per un import mínim de 1.500.- € en
l’any de major execució.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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67 – OPERACIONS AUXILIARS D’EMMAGATZEMATGE I PREPARACIÓ DE COMANDES

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada d’operacions auxiliars d’emmagatzematge i preparació de comandes.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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68 – MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES AMB CARRETONS ELEVADORS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
-

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

-

Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o la titulació de grau corresponent o altres titulacions
equivalents.

-

Tècnic i Tècnic Superior en qualsevol especialitat industrial o comercial.

-

Certificat de professionalitat de nivells 2 i 3 en qualsevol especialitat industrial o comercial.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en les realitzacions professionals públiques o privades següents :
a)

Adoptar les mesures adequades per al compliment, en el temps i forma establerta , de les ordres de moviment i
repartiment de proximitat.
Carregar i descarregar embalums, caixes o productes en, transpalets o carretons de mà, mantenint l'estabilitat i
equilibri de la càrrega, adoptant les mesures per evitar accidents i lesions i respectant les normes de seguretat i
salut.
Traslladar embalums, caixes o productes en el temps i forma establerts, conduint transpalets o carretons de
mà, respectant les normes de seguretat i salut.
Realitzar les verificacions i el manteniment de primer nivell dels equips de treball mòbils, transpalets o carretons
de mà.

b)
c)
d)

• ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS
Disposar d’un espai per fer pràctiques, amb les següents característiques:
-

Mínim 90 m2, mitjans mòbils manuals: transpalet manual i carretons de mà.

-

Carretilla elevadora, frontal i retràctil.

-

Utillatge de càrrega, estiba i trincatge de mercaderies.

-

Mesures de seguretat, segons normativa vigent.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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69 – INICIACIÓ EN PERRUQUERIA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de perruqueria.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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70 – INICIACIÓ EN SERVEI D’ESTÈTICA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de serveis d’estètica.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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71 – MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de muntatge i/o manteniment d’instal·lacions elèctriques i/o
d’aigua i/o gas.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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72 – FEINES DE PALETA I CONSTRUCCIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de paleta i/o construcció.
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73 – PINTURA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
2 anys d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de pintura en la reforma i/o manteniment d’edificis.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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74 – PFI ADAPTAT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència tècnica o professional es pot aconseguir tenint cadascun dels requisits de l’opció 1 o de l’opció 2

• TITULACIÓ ACADÈMICA
Opció 1
o

Qualsevol de les titulacions oficials següents:
Diplomatura o títol de grau corresponent en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, educació social o treball
social.

Opció 2
o

Qualsevol formació en grau o llicenciatura.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
Opció 1 i Opció 2
o

1 any d’experiència professional relacionada amb el perfil d’AUXILIAR DE COMERÇ I ATENCIÓ AL PÚBLIC
(mòduls corresponents al certificat de professionalitat adaptats al col·lectiu)

• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Opció 1
o

Any d’experiència professional en docència

Opció 2
o

Alguna de les següents titulacions:
a) Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o el certificat de
professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.
b) Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia, o
Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la psicologia
o de la pedagogia, o d’un títol universitari de postgrau als esmentats àmbits.
c) Tenir un màster universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes i els que acrediten
la superació d’un curs de formació equivalent a efectes de docència a la formació pedagògica i didàctica
exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de
docència, no poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial
decret 1834/2008 de 8 de novembre, pel qual es defineix les condicions de formació per a l’exercici de la
docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments
de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

(En el cas de no posseir la titulació especificada, es podrà convalidar mitjançant l’acreditació documental
d’experiència docent contrastada almenys de 600 hores en els últims 10 anys en Formació Professional per a
l’ocupació o del sistema educatiu.)
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75 – PROJECTE TRÀNSIT

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Diplomatura o títol de grau corresponent en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, educació especial,
educació social o treball social.
i/o

b)

Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional amb joves amb necessitats educatives especials, entenent joves que necessiten
suports i atencions educatives específiques per patir en aquest cas discapacitat psíquica o bé joves que manifesten
trastorns greus de conducta per situacions socials o culturals desfavorides, en els últims 5 anys i per un import mínim
de 1.500.- € en l’any de major execució, en la realització professional pública o privada de treballs de docència i/o
tutorització-acompanyament amb persones amb discapacitat intel·lectual.
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76 – AUXILIAR DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en el sector de
muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas.
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas.
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77 – AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Qualsevol de les titulacions oficials següents:
a)

Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o la titulació de grau corresponent o altres titulacions equivalents.

En cas de no tenir la titulació oficial, aquesta es pot convalidar amb 4 anys d’experiència professional en el sector de
muntatge i manteniment d’equips informàtics.
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de muntatge i manteniment d’equips informàtics.
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78 – TALLERISTA DEL PROGRAMA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
Acreditació de la titulació oficial següent:
•

Títol superior d’art dramàtic, en l’especialitat d’interpretació.

En el cas de no tenir la titulació oficial, es pot convalidar amb 2 anys d’experiència professional en tècniques d’interpretació
i/o dramatització.
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs relacionats amb la dramatització i/o lectura de contes,
espectacles familiars, teatre infantil, tallers relacionats amb els llibres i la lectura o tallers de foment a la lectura dirigits
a escolars.
• CAPACITACIÓ PEDAGÒGICA
Mitjançant l’acreditació documental d’experiència professional pública o privada en l’últim any en de treballs de
dinamització basats en l’actuació i dramatització en lectura de contes, espectacles familiars, teatre infantil, i/o tallers de
foment a la lectura dirigits als escolars, i per un import mínim de 1.500.- €.
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79 – AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de fabricació mecànica i/o instal·lacions electrotècniques.
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80 – AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de muntatge i/o manteniment d’equips informàtics.
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81 – AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de vendes, oficina i atenció al públic.
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82 – AUXILIAR D’HOTELERIA : CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
1 any d’experiència professional en els últims 5 anys i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major execució,
en la realització professional pública o privada de treballs de cuina i/o serveis de restauració.

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

83 – INSTRUCTOR – EXAMINADOR – AVALUADOR DE L’EFAV

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
(D’acord amb la guia G-DSM-147-01 emesa per AESA)
Formació bàsica obligatòria
•

Enginyer Aeronàutic o Enginyer Tècnic Aeronàutic.
ò

•

Tècnic de Manteniment d’Aeronaus amb llicència de la DGAC o d’AESA, en vigor o caducada.
ò

•

Personal titulat en altres enginyeries, llicenciats amb formació equivalent o tècnics de grau superior o
equivalent amb formació similar. Aquest personal pot impartir la formació indicada segons el disposat a
continuació :
1.

Docència en matèries no aeronàutiques: podria acceptar-se, en determinats casos, el personal
esmentat per a impartir matèries no aeronàutiques.

2.

Docència en matèries aeronàutiques: únicament serà acceptable el personal esmentat si justifica
una experiència de durada doble a la requerida en l’apartat b) i sempre i quan l’esmentada
experiència sigui considerada per la AESA rellevant per a la matèria aeronàutica en qüestió.

Formació específica obligatòria
•

Coneixements en tècniques de formació i educació.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
Acreditar documentalment:
a)

Tres anys d’experiència com a mínim per Enginyers i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució, ocupant tasques en processos d’enginyeria i/o control i gestió del manteniment d’aeronaus o
productes aeronàutics. (L’acreditació de l’experiència haurà de ser mitjançant còpia del contracte on
s’expliciti que s’han prestat serveis com a enginyer, junt amb el certificat de l’empresa o entitat on ha
treballat on s’explicitin funcions desenvolupades).
ò

b)

Cinc anys d’experiència com a mínim per a Tècnics de Manteniment d’Aeronaus i per un import mínim de
1.500.- € en l’any de major execució, ocupant tasques de certificador. (L’acreditació de l’experiència
haurà de ser mitjançant còpia del contracte on s’expliciti que s’han prestat serveis com a certificador, junt
amb el certificat de l’empresa o entitat on ha treballat on s’explicitin funcions desenvolupades).

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

84 – INSTRUCTOR (ANGLÈS) – EXAMINADOR – AVALUADOR DE L’EFAV

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
(D’acord amb la guia G-DSM-147-01 emesa per AESA)
Formació bàsica obligatòria
•

Enginyer Aeronàutic o Enginyer Tècnic Aeronàutic.
ò

•

Tècnic de Manteniment d’Aeronaus amb llicència de la DGAC o d’AESA, en vigor o caducada.
ò

•

Personal titulat en altres enginyeries, llicenciats amb formació equivalent o tècnics de grau superior o
equivalent amb formació similar. Aquest personal pot impartir la formació indicada segons el disposat a
continuació :
1. Docència en matèries no aeronàutiques: podria acceptar-se, en determinats casos, el personal
esmentat per a impartir matèries no aeronàutiques.
2. Docència en matèries aeronàutiques: únicament serà acceptable el personal esmentat si justifica
una experiència de durada doble a la requerida en l’apartat b) i sempre i quan l’esmentada
experiència sigui considerada per la AESA rellevant per a la matèria aeronàutica en qüestió.

Formació específica obligatòria
•

Coneixements en tècniques de formació i educació.

•

Titulació oficial d’anglès (mínim C1 - Certificate in Advanced English (CAE))

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
Acreditar documentalment:
a)

Tres anys d’experiència com a mínim per Enginyers i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució, ocupant tasques en processos d’enginyeria i/o control i gestió del manteniment d’aeronaus o
productes aeronàutics. (L’acreditació de l’experiència haurà de ser mitjançant còpia del contracte on
s’expliciti que s’han prestat serveis com a enginyer, junt amb el certificat de l’empresa o entitat on ha
treballat on s’explicitin funcions desenvolupades).
ò

b)

Cinc anys d’experiència com a mínim per a Tècnics de Manteniment d’Aeronaus i per un import mínim de
1.500.- € en l’any de major execució, ocupant tasques de certificador. (L’acreditació de l’experiència
haurà de ser mitjançant còpia del contracte on s’expliciti que s’han prestat serveis com a certificador, junt
amb el certificat de l’empresa o entitat on ha treballat on s’explicitin funcions desenvolupades).

MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’ACORD AMB L’ARTICLE 78 DE LA TRLCSP

85 - RESPONSABLE D’EXÀMENS DE L’EFAV

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
• TITULACIÓ ACADÈMICA
(D’acord amb la guia G-DSM-147-01 emesa per AESA)
Formació bàsica obligatòria
•

Enginyer Aeronàutic o Enginyer Tècnic Aeronàutic o titulació equivalent relacionada amb la formació
aeronàutica.

• RELACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS
Acreditar documentalment 2 anys d’experiència com a mínim i per un import mínim de 1.500.- € en l’any de major
execució, en processos d’enginyeria i/o control i gestió del manteniment d’aeronaus o productes aeronàutics.

