
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/1236/2014, de 27 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a l'avaluació i
l'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no
formals de formació, per a l'any 2014.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, va establir un procediment per al reconeixement de les
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, així
com els seus requisits i efectes.

Mitjançant la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny (DOGC. Núm. 6416, de 12.07.2013), es van convocar
1.712 places, distribuïdes entre les diferents qualificacions professionals, per a l’avaluació i acreditació de
competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i es
varen establir les bases. Les actuacions d’acreditació de les persones candidates admeses va finalitzar el 2013.

Atès que la disponibilitat pressupostària va permetre convocar un nombre limitat de places i per aquest motiu
un gran nombre de persones no va poder obtenir-ne una tot i posseir els requisits de participació, i atès que
en aquests moments hi ha crèdit disponible, és oportú obrir novament el procés amb caràcter restringit per a
les persones que no van obtenir plaça en la convocatòria feta per la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny.

Les actuacions objecte d’aquesta convocatòria s’emmarquen en el “Programa per a la millora i difusió de la
Formació Professional i per a l’acreditació de competències professionals” i es financien, en part, amb fons
finalistes provinents del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a aquesta finalitat i, si s’escau, del Fons
Social Europeu, i amb fons propis de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Resolució té per objecte obrir convocatòria pública per a l'avaluació i acreditació de competències
professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d’acord amb les
bases establertes a la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny. Es convoquen 3.100 places.

 

-2 Règim supletori

En tot allò que no disposi altrament aquesta convocatòria, és d’aplicació la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de
juny, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides
a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases, incloent-hi la
composició i funcions de la comissió interdepartamental i la unitat gestora.

 

-3 Persones destinatàries

3.1 Aquesta convocatòria s’adreça únicament a les persones preinscrites a la convocatòria oberta per la
Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny, que van resultar no admeses en llista d’espera, o bé excloses per
manca de justificació dels mèrits i requisits.

3.2 No poden participar en aquest concurs les persones que van obtenir plaça a l’esmentada convocatòria i que
van resultar excloses per manca de pagament del preu públic corresponent a la fase d’assessorament, ni les
que van sol·licitar la baixa de la convocatòria.
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-4 Distribució de les places

La distribució de les places que es convoquen de cada qualificació professional es detalla a l'annex d’aquesta
Resolució.

 

-5 Centres que duen a terme el procediment

La comissió avaluadora dels centres que duen a terme el procediment, pot tenir diferents seus per realitzar la
fase d’assessorament o d’avaluació.

Els centres que duen a terme el procediment han de fer públic el calendari de les actuacions al seu tauler
d’anuncis i a la seva pàgina web.

 

-6 Comissió avaluadora

Tots els membres de la comissió avaluadora han d’estar acreditats per avaluar.

 

-7 Procediment de la convocatòria

L’assignació de places es pot realitzar en dos moments:

7.1 Primera assignació.

a) Comunicació

La unitat gestora, prevista a la base 4 de la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny, ha de comunicar
aquesta convocatòria a totes les persones que no van obtenir plaça per manca de vacant i que estaven incloses
a la llista definitiva com a admesos en llista d’espera. La comunicació s’ha de fer a través de l’adreça
electrònica que cada persona sol·licitant va facilitar a la darrera convocatòria. Aquesta informació també està
disponible al web: http://www.gencat.cat/acreditat.

b) Confirmació

Les persones que desitgin prendre part en aquest procediment han de confirmar el seu interès en participar-hi
en la forma en què s’indica a la pàgina web: http://www.gencat.cat/acreditat.

c) Termini

Les persones interessades disposen del termini de 10 dies naturals per prendre part en aquesta convocatòria.

La data d’inici del termini es farà pública a la pàgina web: http://www.gencat.cat/acreditat, l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el DOGC.

d) Renúncia

En cas que la persona no hagi comunicat el seu interès en obtenir una plaça dins del termini establert, s’entén
que renuncia a participar en aquest procediment.

e) Centre assignat

Un cop confirmat l’interès en participar-hi, la unitat gestora comunicarà el número de resguard de la sol·licitud
a cada persona, a l’adreça electrònica facilitada en el seu moment.

El número del seu resguard, juntament amb el número del DNI o NIE, permet consultar el centre assignat a
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), accessible mitjançant l’adreça: http://www.gencat.cat/acreditat.

f) Criteris d’assignació

L’assignació es realitza d’acord amb els criteris d’ordenació en la preinscripció establerts a la base 5.7 de la
Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny, i amb la priorització de centre feta a la sol•licitud de preinscripció,
tramitada en el seu moment, durant la convocatòria anterior.

g) Al·legacions

No es podran presentar noves al·legacions, atès que s’entén que les persones que es van presentar a la
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convocatòria de la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny, ja les van formular en el seu moment.

7.2 Segona assignació

Si resulten places vacants en la primera assignació, la unitat gestora convocarà les persones que, en la
convocatòria anterior, van resultar excloses per manca de justificació dels mèrits i requisits.

En aquest cas es donarà prioritat a les persones que es van presentar a les qualificacions dels àmbits de
Dependència, Condicionament físic, Ioga, Biocides i Formació de formadors.

El repartiment de places disponibles entre els àmbits esmentats serà proporcional al nombre de places
respectivament convocades.

a) Publicació de places vacants

La unitat gestora donarà publicitat, a través del web: http://www.gencat.cat/acreditat, de les qualificacions
professionals que disposin de plaça vacant.

b) Comunicació de les places vacants

La unitat gestora comunicarà que hi ha places vacants a totes les persones que van quedar excloses per manca
de justificació dels mèrits i requisits. La comunicació s’ha de fer a través de l’adreça electrònica que cada
persona sol·licitant va facilitar a la darrera convocatòria. Aquesta informació també està disponible al web:
http://www.gencat.cat/acreditat.

c) Sol·licitud de preinscripció i aportació de la documentació justificativa actualitzada

Si les persones que han rebut la comunicació individual disposen dels requisits de participació i estan
interessades en obtenir una plaça, han de lliurar una sol·licitud on constin els mèrits i requisits actualitzats, i
també la documentació que els justifica d’acord amb la base 3 de la Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny.

La sol·licitud i la documentació s’han d’adreçar al mateix Servei Territorial del Departament d’Ensenyament o al
Consorci d’Educació de Barcelona on van lliurar la documentació justificativa dels mèrits i requisits al·legats a la
sol·licitud de preinscripció, tramitada durant la convocatòria anterior.

La sol·licitud estarà disponible en la web: http://www.gencat.cat/acreditat.

d) Termini

El termini per a presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa actualitzada és de 15 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les places vacants al web: http://www.gencat.cat/acreditat.

e) Renúncia

En cas que la persona no tramiti la sol·licitud i la documentació en el termini establert, s’entén que renuncia a
participar en aquest procediment.

f) Centre assignat

Un cop formalitzada la preinscripció, la unitat gestora comunicarà el número de resguard de la nova sol·licitud
a cada persona, a l’adreça electrònica facilitada en el seu moment.

El número del seu resguard, juntament amb el número del DNI o NIE, permet consultar el centre assignat
mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) accessible mitjançant l’adreça: http://www.gencat.cat/acreditat.

g) Criteris d’assignació

L’assignació es realitza d’acord amb els criteris d’ordenació en la preinscripció, establerts a la base 5.7 de la
Resolució ENS/1512/2013, de 28 de juny, segons els mèrits i requisits justificats en la sol•licitud de
preinscripció de l’actual convocatòria, i amb la priorització de centre feta a la sol•licitud de preinscripció,
tramitada en el seu moment, durant la convocatòria anterior.

h) Verificació de la documentació

A les seus dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona es constituiran
comissions de verificació de la documentació aportada per les persones aspirants.

i) Llista provisional

La unitat gestora farà pública a l’Oficina Virtual de Tràmits, accessible a través del web:
http://www.gencat.cat/acreditat, el resultat provisional de persones admeses, no admeses en llista d’espera,
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amb indicació del centre adjudicat, i també de les persones excloses amb indicació dels motius d’exclusió.

j) Al·legacions

Les persones interessades disposaran de tres dies (exclosos dissabtes i festius), a partir del dia següent al de
la publicació de la llista provisional, per tal de presentar al·legacions.

En aquestes al·legacions no es podran presentar documents relatius a experiències diferents a les indicades en
la sol·licitud presentada a l’actual convocatòria.

Les al·legacions s’han de lliurar per escrit i s’han d’adreçar al mateix Servei Territorial del Departament
d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona on han lliurat la sol·licitud i la documentació justificativa.

k) Llista definitiva

La unitat gestora analitzarà les al·legacions i publicarà a l’Oficina Virtual de Tràmits, accessible a través del
web: http://www.gencat.cat/acreditat, el resultat definitiu de persones admeses, no admeses en llista
d’espera, amb indicació del centre adjudicat, i també de les persones excloses amb indicació dels motius
d’exclusió.

 

-8 Import i partida pressupostària

El Departament d’Ensenyament aporta 550.000,00 euros amb càrrec a la posició pressupostària EN07
D/226003700/4240/0072 i el Servei d’Ocupació de Catalunya 250.000,00 euros amb càrrec a la posició
pressupostària 6204 D/231000101/331F, ambdós del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2014.

Aquests imports es destinaran a les despeses de les comissions avaluadores, a la gestió d’inscripció,
coordinacions i verificació documental.

L’import que s’hi destina corresponent al Departament d’Ensenyament prové del Programa finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i cofinançat pel Fons Social Europeu, per a la millora i difusió de la
Formació Professional i per a l’acreditació de competències professionals.

 

-9 Informació i difusió

Les publicacions impreses o electròniques i notificacions fetes per qualsevol mitjà han de contenir, a més del
logo de la Generalitat de Catalunya, el logo institucional del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i el símbol
del Fons Social Europeu, així com la menció expressa: “Programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu”.

 

-10 Convocatòries específiques

Aquesta Resolució, llevat d’allò previst a l’apartat 8, relatiu a l’import i partida pressupostària, també és
d’aplicació a les convocatòries específiques que, si s’escau, es publiquin durant l’any 2014, en el marc de
convenis de col·laboració signats amb entitats que representen a col·lectius singulars.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l'òrgan que
dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 27 de maig de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

 

Felip Puig i Godes

Conseller d'Empresa i Ocupació

 

 

Annex

Distribució de les places convocades

 

Es convoquen les places de les unitats de competència següents, en el nombre màxim que s’hi indica.

 

1. Àmbit: Dependència

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)
Nombre

de
places

Catàleg estatal de qualificacions professionals Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya

QP SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones en el
domicili

QP SC_2-089_2 Atenció sociosanitària a persones en
el domicili  

UC0249_2: Desenvolupar intervencions d'atenció
física domiciliària dirigides a persones amb
necessitats d'atenció sociosanitària.

UC_2-0249-11_2 Desenvolupar intervencions
d'atenció física domiciliària.

1.061
UC0250_2: Desenvolupar intervencions d'atenció
psicosocial domiciliària dirigides a persones amb
necessitats d'atenció sociosanitària.

UC_2-0250-11_2 Desenvolupar intervencions
d'atenció psicosocial domiciliària.

UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades
amb la gestió i el funcionament de la unitat
convivencial.

UC_2-0251-11_2 Desenvolupar les activitats
relacionades amb la gestió i funcionament de la
unitat de convivència.

Unitats de competència incloses en el títol del CFGM d'Atenció a les persones en situació de dependència:
Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre de 2011 (BOE de 15.12.2011), i en el certificat de
professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones en el domicili: Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost (BOE
de 9.9.2008), actualitzat pel Reial decret 721/2011, de 20 de maig (BOE de 23.6.2011)

 

 

QP SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials

QP SC_2-320_2 Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials  

UC1016_2: Preparar i donar suport a les
intervencions d’atenció a les persones i el seu entorn
en l’àmbit institucional indicades per l’equip
interdisciplinar.

UC_2-1016-11_2 Preparar i recolzar les intervencions
d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit
institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

1.304

UC1017_2: Desenvolupar intervencions d’atenció
física dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional.

UC_2-1017-11_2 Desenvolupar intervencions
d'atenció física dirigides a persones dependents en
l'àmbit institucional.

UC1018_2: Desenvolupar intervencions d’atenció UC_2-1018-11_2 Desenvolupar intervencions
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sociosanitària dirigides a persones dependents en
l’àmbit institucional.

d'atenció sociosanitària dirigides a persones
dependents en l'àmbit institucional.

UC1019_2: Desenvolupar intervencions d’atenció
psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit
institucional.

UC_2-1019-11_2 Desenvolupar intervencions
d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents
en l'àmbit institucional.

Unitats de competència incloses en el títol del CFGM d'Atenció a les persones en situació de dependència:
Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre de 2011 (BOE de 15.12.2011), i en el Certificat de
Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials: RD1379/2008, d’1
d’agost de 2008, (BOE de 9.9.2008), actualitzat pel RD 721/2011, de 20 de maig (BOE de 23.6.2011)

 

 

 

2. Àmbit: Condicionament físic

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC) Nombre
de

places

Catàleg estatal de qualificacions professionals Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya  

QP AFD097_3 Condicionament físic en sala
d’entrenament polivalent.

QP AE_2-097_3 Condicionament físic en sala
d'entrenament polivalent.  

UC0273_3: Determinar la condició física, biològica i
motivacional de l’usuari.

UC_2-0273-11_3 Determinar la condició física, biològica
i de motivació de l'/la usuari/ària.

115

UC0274_3: Programar les activitats pròpies d’una
Sala d’Entrenament Polivalent (SEP), atenent a
criteris de promoció de la salut i el benestar de
l’usuari.

UC_2-0274-11_3 Programar les activitats pròpies d'una
sala d'entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris
de promoció de la salut i el benestar de la persona.

UC0275_3: Instruir i dirigir activitats de
condicionament físic amb equipaments i materials
propis de les Sales d’Entrenament Polivalent (SEP).

UC_2-0275-11_3 Instruir i dirigir activitats de
condicionament físic amb equipaments i materials
propis de sales d'entrenament polivalent (SEP).

UC0272_2: Assistir com a primer intervinent en cas
d’accident o situació d’emergència

UC_2-0272-11_2 Assistir com a primer/a intervinent en
cas d'accident o situació d'emergència.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat de Condicionament físic en sala
d’entrenament polivalent: Reial decret 1518/2011, de 31 d’octubre (BOE de 10.12.2011).  

 

QP AFD162_3 Condicionament físic en grup amb
suport musical.

QP AE_2-162_3 Condicionament físic en grup amb
suport musical  

UC0273_3: Determinar la condició física, biològica i
motivacional de l’usuari.

UC_2-0273-11_3 Determinar la condició física, biològica
i de motivació de l'/la usuari/ària.

34

UC 0515_3: Dissenyar i executar coreografies amb
els elements propis de l’aeròbic, les seves variants i
activitats afins.

UC_2-0515-11_3 Dissenyar i executar coreografies
amb els elements propis de l'aeròbic, les seves
variants i activitats afins.

UC0516_3: Programar i dirigir activitats de
condicionament físic en grup amb suport musical.

UC_2-0516-11_3 Programar i dirigir activitats de
condicionament físic en grup amb suport musical.

UC0272_2: Assistir com a primer intervinent en cas
d’accident o situació d’emergència.

UC_2-0272-11_2 Assistir com a primer/a intervinent en
cas d'accident o situació d'emergència.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat de Condicionament físic en grup amb
suport musical: Reial decret 1518/2011, de 31 d’octubre (BOE de 10.12.2011)  
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3. Àmbit: Ioga

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)
Nombre

de
places

Catàleg estatal de qualificacions professionals Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya

QP AFD616_3 Instrucció en ioga. QP 2616 Instrucció en ioga  

UC2038_3: Executar les tècniques específiques del
ioga amb eficàcia i seguretat.

2203811 Executar les tècniques específiques del ioga
amb eficàcia i seguretat.

235

UC2039_3: Programar les activitats de la sala de ioga
d'acord a la programació general de referència.

2203911 Programar les activitats de la sala de ioga
d'acord a la programació general de referència.

UC2040_3: Concretar, dirigir i dinamitzar sessions
d'instrucció en ioga d'acord a les característiques,
necessitats i expectatives dels practicants

2204011 Concretar, dirigir i dinamitzar sessions
d'instrucció en ioga d'acord a les característiques,
necessitats i expectatives dels practicants.

UC0272_2: Assistir com a primer/a intervinent en cas
d’accident o situació d’emergència.

2027211 Assistir com a primer/a intervinent en cas
d'accident o situació d'emergència.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat d’Instrucció en ioga: Reial decret
1076/2012, de 13 de juliol (BOE de 5.9.2012)  

 

 

4. Àmbit: Biocides

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)
Nombre

de
places

Catàleg estatal de qualificacions professionals Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya

QP SEA028_2 Serveis per al control de plagues QP SM_2-028_2 Serveis per al control de plagues  

UC0078_2: Preparar i transportar mitjans i
productes per al control de plagues.

UC_2-0078-11_2 Preparar i transportar mitjans i
productes per al control de plagues.

69UC0079_2: Aplicar mitjans i productes per al control
de plagues.

UC_2-0079-11_2 Aplicar mitjans i productes per al
control de plagues.

UC0075_2: Adoptar les mesures de prevenció de
riscos laborals en el lloc de treball.

UC_2-0075-11_2 Adoptar les mesures de prevenció de
riscos laborals en el lloc de treball.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat de serveis per al control de plagues: Reial
decret 1536/2011, de 31 d’octubre (BOE de 8.12.2011)  

 

QP SEA251_3 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius

QP SM_2-251_3 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius  

UC0799_3: Realitzar la gestió documental dels
processos de control d’organismes nocius.

UC_2-0799-11_3 Realitzar la gestió documental dels
processos de control d’organismes nocius.

8

UC0800_3: Establir el pla de control d’organismes
nocius adequat a la situació de partida i supervisar-
ne l’execució.

UC_2-0800-11_3 Establir el pla de control
d’organismes nocius adequat a la situació de partida i
supervisar la seva execució.

UC0801_3: Organitzar l’emmagatzemament i UC_2-0801-11_3 Organitzar l’emmagatzematge i
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transport de biocides, productes fitosanitaris i
mitjans necessaris per a la seva aplicació.

transport de biocides, productes fitosanitaris i mitjans
necessaris per a la seva aplicació.

UC0802_3: Adoptar les mesures de prevenció de
riscos laborals i ambientals en la prestació de
serveis de control d’organismes nocius

UC_2-0802-11_3 Prendre les mesures de prevenció de
riscs laborals i ambientals en la prestació de serveis de
control d’organismes nocius.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat de gestió de serveis per al control
d'organismes nocius: Reial decret 624/2013, de 2 d'agost (BOE de 17.9.2013)  

 

 

5. Àmbit: Formació de formadors

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)
Nombre

de
places

Catàleg estatal de qualificacions professionals Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya

QP SSC448_3 Docència de formació per a l'ocupació QP SC_2-448_3 Docència de la formació per a
l'ocupació  

UC1442_3: Programar accions formatives per a
l'ocupació adequant-les a les característiques i
condicions de la formació, al perfil dels destinataris i
a la realitat laboral.

UC_2-1442-11_3 Programar accions formatives per a
l'ocupació adequant-les a les característiques i
condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a
la realitat laboral.

264

UC1443_3: Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar
materials, mitjans i recursos didàctics per al
desenvolupament de continguts formatius.

UC_2-1443-11_3 Seleccionar, elaborar, adaptar i
utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al
desenvolupament de continguts formatius.

UC1444_3: Impartir i tutoritzar accions formatives
per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i
recursos didàctics.

UC_2-1444-11_3 Impartir i tutoritzar accions
formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques,
estratègies i recursos didàctics.

UC1445_3: Avaluar el procés d'ensenyament-
aprenentatge a les accions formatives per a
l'ocupació

UC_2-1445-11_3 Avaluar el procés d'ensenyament-
aprenentatge a les accions formatives per a l'ocupació.

UC1446_3: Facilitar informació i orientació laboral i
promoure la qualitat de la formació professional per
a l'ocupació.

UC_2-1446-11_3 Facilitar informació i orientació
laboral i promoure la qualitat de la formació
professional per a l'ocupació.

Unitats de competència incloses en el certificat de professionalitat de Docència de la formació professional
per a l’ocupació: Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre (BOE de 24.12.2011)  

 

 

6. Àmbit: Bastides tubulars

Qualificacions professionals (QP) i unitats de competència (UC)
Nombre de

places
Catàleg estatal de qualificacions
professionals

Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya

QP EOC585_2 Muntatge de bastides tubulars. QP EO_2-585_2 Muntatge de bastides tubulars  

UC1926_1: Realitzar operacions bàsiques de
muntatge de bastides tubulars.

UC_2-1926-11_1 Realitzar operacions bàsiques de
muntatge de bastides tubulars.

10

UC1927_2: Muntar i desmuntar bastides tubulars. UC_2-1927-11_2 Muntar i desmuntar bastides
tubulars.

UC1928_2: Organitzar i supervisar el muntatge UC_2-1928-11_2 Organitzar i supervisar el muntatge
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de bastides tubulars. de bastides tubulars.

UC1360_2: Controlar a nivell bàsic riscos en
construcció.

UC_2-1360-11_2 Controlar a nivell bàsic riscos en
construcció.

Unitats de competència incloses en certificat de professionalitat aprovat al Reial Decret 986/2013, de 13
de desembre (BOE de 5.2.2014)  

 

En cas que per a alguna qualificació professional no es cobreixi el nombre màxim de places previstes, la unitat
gestora podrà redistribuir les places en altres qualificacions professionals d’aquest annex, dins del límit de les
3.100, seguint l’ordre de la llista de persones.

 

(14.154.017)
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