
 

 
 
Documentació per acreditar l’experiència laboral 
 
La documentació per acreditar l’experiència laboral que es demana a les persones que treballen com 
assalariades, com autònomes o que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en 
entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure, és: 
a) Persones que treballen com assalariades: 

1. Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització. 

2. Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la 
durada de les activitats. 

3. En el cas dels cicles formatius de la família professional d'Activitats marítimopesqueres, 
també la llibreta de navegació, regulada en la disposició addicional segona del Reial 
decret 2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 18, de 21.1.2000). 

b) Persones que treballen com autònomes: 

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que 
correspongui. 

2. La liquidació de l'impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la 
declaració censal del Ministeri d'Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup 
d’activitat 

3. La declaració personal de les activitats que realitza. 

4. En el cas dels cicles formatius de la família professional marítimopesquera, també la 
llibreta de navegació, regulada en la disposició addicional segona del Reial decret 
2062/1999, de 30 de desembre (BOE núm. 18, de 21.1.2000). 

c) Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats 
socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure: 

1. Certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera 
detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el 
cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement. 

 
 

Documentació per justificar unitats de competència acreditades 
 
La documentació que es demana per justificar unitats de competència acreditades, és: 

- Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals 

- Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat. 

- Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el 
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals 
adquirides per experiència laboral. 

 


