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PREGUNTAS FRECUENTES  

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - 2016 

 

1. Onde podo presentar a miña solicitude?  
 

Só no Centro sede onde vai desenvolverse o procedemento, ou ben enviala por 
correo certificado ao Centro sede. 
 

2. Podo presentarme ao procedemento de acreditación de competencias en 
unidades de competencia en dous centros diferentes? 
 

Non, só se poden elixir Unidades de Competencia (UC) incluídas nun mesmo 
ciclo formativo e se desenvolvan nunha mesma sede. 

Cada participante presentará unha única solicitude de  inscrición. 

 

3.  É posible cubrir a solicitude de inscrición en papel? 
 

Non, a solicitude de participación debe facerse na aplicación informática 
dispoñible neste enderezo  www.edu.xunta.es/acreditacion. Logo de ser cuberta e 
xerada pola aplicación, debe imprimirse e presentala asinada en papel, xunto coa 
documentación,  na Secretaría do centro onde se vai a desenvolver o proceso. 

Toda a documentación acreditativa da experiencia/formación debe ser 
entregada no Centro e cargada na aplicación informática, non basta con só 
entregala no Centro. 

 

4. Podo presentarme a acreditación de competencias se estou matriculado/a  
nun ciclo de formación profesional? 
 

É posible sempre que non se trate das mesmas unidades de competencia. 
É dicir, non se pode estar matriculado/a nun ciclo de FP inicial ou de formación para o 
emprego, que conduza á acreditación das mesmas unidades de competencia nas que 
se solicita inscrición ou en unidades de competencia equivalentes, pero si é posible 
cando as Unidades de competencia solicitadas son diferentes daquelas que están 
asociadas aos módulos nos que se estea matriculado/a. 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/acreditacion
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5. Como podo xustificar a miña experiencia laboral se non conservo 
documentación e a empresa xa pechou? 
 

1. Nas Oficinas de Emprego poden solicitarse copias dos contratos de traballo 
(conservan copias de contratos ata o ano 2000) 

2. A convocatoria tamén permite a inscrición provisional para persoas maiores de 
25 anos que non poidan xustificar documentalmente a experiencia laboral 
sempre que aporten algunha proba admitida en dereito. Estes casos serán 
estudados e informarase se é procedente ou non a súa inscrición definitiva. 

 

6. Só debo cargar na aplicación informática a experiencia laboral/formación 
dos últimos dez anos? 
 

Non, debes cargar toda a que teñas. Se ben é requisito necesario para ser 
admitido ter a experiencia/formación mínima requerida nos últimos dez anos (contados 
desde o 8 de xaneiro de 2006), toda a experiencia/formación relacionada conta para o 
baremo, aínda que sexa anterior aos dez anos. 

 

7. Como podo saber en que unidades de competencia inscribirme? 
 

Para orientarse e solicitar as unidades de competencia nas que se pode ter máis 
opcións de avaliación positiva poden empregarse os cuestionarios de autoavaliación 
dispoñibles no enderezo www://edu.xunta.es/fp/cuestionarios-autoavaliacion.  

Para obter o cuestionario de autoavaliación é necesario escoller a familia 
profesional, o ciclo formativo e a cualificación profesional, premer en “Procurar” e 
listaranse os cuestionario de autoavaliación relacionados coa escolla. 

 

8. Se xa me presentei en convocatorias anteriores, debo cargar e presentar 
de novo a documentación? 
 

Os solicitantes que participaron nas convocatorias anteriores1 e pasaron á  fase 
de asesoramento e/ou avaliación ou quedaron como reservas, sempre que se 
presenten na mesma sede, non terán que presentar a documentación xa 
presentada, non obstante teñen que cargala outra vez na aplicación. 

E por suposto no caso de ter novos méritos debe actualizarse a 
documentación para que poidan ser tidos en conta (cargala e presentala tamén neste 
caso) 

1 Nas convocatorias reguladas pola Orde do 29 de decembro de 2011, Orde do 25 de 
abril de 2013, na Orde do 14 de Xaneiro de 2014 e na Orde do 23 de decembro de 
2015. 
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9. É posible recuperar a documentación presentada no caso de cambiar de 
sede? 
 

Si, é posible recuperala á petición do interesado/a na sede onde participou en 
convocatorias anteriores e cargala e presentada na nova sede. 

 

10. Pode enviarse a solicitude por correo? 
 

Si, é posible enviar a solicitude xerada pola aplicación informática e a 
documentación por correo certificado, co selo de Correos na primeira folla da 
solicitude inscrición para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da 
convocatoria. 
 

11. Onde podo compulsar a documentación? 
 

Podes compulsala na Secretaría do Centro sede no que presentes a solicitude 
ou en organismos con competencia para a compulsa de documentos. 

 

12. Podo presentar a solicitude en calquera rexistro da Administración de 
Galicia? 
 

Non. A Orde da convocatoria indica que as solicitudes deben presentarse na 
Secretaría do centro onde se vai desenvolver o procedemento ou envialas por 
correo certificado ao Centro. 

 

13. Que é o Informe de Vida laboral? 
 

O Informe de Vida Laboral é  un documento oficial que recolle, de forma 
cronolóxica, a relación do traballador con todas as empresas coas que firmou un 
contrato de traballo. Neste documento, proporcionado pola Tesourería Xeral da 
Seguridade Social de forma gratuíta, encontraremos información acerca dos días que 
cotizamos á  Seguridade Social (como asalariado ou como autónomo), en que réxime 
e como, e ata cando. 

É o que na aplicación aparece como “Certificado da Tesourería Xeral da Seguridade 
Social ou do Instituto Social da Mariña dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime 
especial correspondente” 
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14. Como obter o informe de vida laboral? 

O informe de Vida Laboral pode obterse a través dos seguintes medios: 

1. Pode solicitarse a través da Sede Electrónica, mediante as seguintes vías: 

1.1. Servizo Informe de vida laboral vía SMS, se previamente comunicou á  
Tesourería Xeral da Seguridade Social un número de teléfono móbil. Neste 
caso e previa solicitude dun código que recibirá vía SMS, poderá obter, 
imprimir e/ou consultar o informe de vida laboral no mesmo momento da 
súa petición, a través do seu propio ordenador. 

 

1.2. Servizo Informe de vida laboral sen certificado dixital, neste suposto: 

 Os datos de Número da Seguridade Social (12 díxitos), DNI e domicilio 
deben coincidir cos da base de datos da Seguridade Social para que se lle 
envíe o informe ao seu domicilio. 

 Realizada a petición enviaráselle unha mensaxe, ao enderezo electrónico 
que nos facilite, informándolle do estado da mesma. 

 Transcorridas 24 horas dende a recepción de dito correo, poderá coñecer o 
estado da súa petición a través do servizo "Consulta de estado de solicitud 
de informes". 

 

1.3. Se dispón de certificado dixital, pode obtelo directamente  tamén dende 
o seu ordenador. 
 
1.4. Chamando ao 901 50 20 50 durante as  24 horas del día. 

 

15. Onde solicitar copia dos contratos se non os conservas? 
 

No SEPE (Servizo Público de Emprego) podes solicitar copia dos contratos 
simplemente presentando o DNI.  
Só poderás obter copias dos contratos ata o ano 2000. 

  

16. Cales poden ser causas de exclusión de admisión para ser baremados? 
 

1. Solicitude: Non cubrila a través da aplicación informática e/ou non 
presentala fisicamente no CIFP. 

2. Non adxuntar Informe de vida laboral con ID_CEA ou huella na 
solicitude. 

3. Non adxuntar documentación acreditativa das credenciais laborais 
(Para experiencia: contratos de traballo ou Certificado de empresa: 
Anexo VI; para formación: copias cotexadas de certificados de 
formación) 

 

 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=168694
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231440
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231478
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231478
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231443
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Non obstante, hai un prazo para enmendar e adxuntar esta documentación, co 
que se seguiría no proceso. 

 

17. Que documentación se necesita para cubrir a solicitude na aplicación? 
 

1. DNI. Haberá que presentar fotocopia coa solicitude salvo que se autorice a consulta de datos. 
2. Nº da Seguridade Social (12 díxitos) (Aparece no Informe de vida laboral) 
3. Enderezo de correo electrónico 
4. Informe de Vida laboral con ID_CEA ou huella (Identificador do código 

electrónico de autenticidade), excepto voluntarios ou bolseiros. 
5. Para acreditar experiencia laboral:  

- Asalariados: Copia contratos ou Certificados de empresa (Anexo VI) 
- Autónomos: Descrición da actividade (Anexo VI). Este cúbreo o propio 

autónomo. 
Para acreditar formación: 
- Copia cotexada do Certificado de formación. 

 

18. Como introducir os datos que aparecen no Informe de vida laboral?  
 

Neste documento podes consultar os códigos, grupos de cotización e datas  que 
corresponden a cada un dos teus contratos. 

Grupo de Cotización Categorías Profesionais 

1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non 
incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 

2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 

3 Xefes Administrativos e de Taller 

4 Axudantes non Titulados 

5 Oficiais Administrativos 

6 Subalternos 

7 Auxiliares Administrativos 

8 Oficiais de primeira e segunda 

9 Oficiais de terceira e Especialistas 

10 Peóns 

11 Traballadores menores de dezaoito anos, calquera que sexa a 
súa categoría profesional 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/VICE%2013_14/ACRE%2013_14/TUTORIAL/Notas%20aclaratorias%20informe%20de%20vida%20laboral.pdf
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TIPO DE CONTRATO  

100 indefinido tiempo completo ordinario  

109 indefinido tiempo completo fomento contratación indefinida/empleo estable 
transformación contrato temporal  

130 indefinido tiempo completo discapacitados 139 indefinido tiempo completo 
discapacitados transformación contrato temporal  

150 indefinido tiempo completo fomento contratación indefinida/empleo estable inicial  

189 indefinido tiempo completo transformación contrato temporal  

200 indefinido tiempo parcial ordinario  

209 indefinido tiempo parcial fomento contratación indefinida/empleo estable 
transformación contrato temporal  

230 indefinido tiempo parcial discapacitados 239 indefinido tiempo parcial 
discapacitados transformación contrato temporal  

250 indefinido tiempo parcial fomento contratación indefinida/empleo estable inicial  

289 indefinido tiempo parcial transformación contrato temporal  

300 indefinido fijo/discontinuo  

309 indefinido fijo/discontinuo fomento contratación indefinida/empleo estable 
transformación contrato temporal  

330 indefinido fijo/discontinuo discapacitados  

350 indefinido fijo/discontinuo fomento contratación indefinida/empleo estable inicial  

389 indefinido fijo/discontinuo transformación contrato temporal  

401 duración determinada tiempo completo obra o servicio determinado  

402 duración determinada tiempo completo eventual por circunstancias de la 
producción  

403 duración determinada tiempo completo inserción  

408 temporal tiempo completo carácter administrativo  

410 duración determinada tiempo completo interinidad  

418 duración determinada tiempo completo interinidad carácter administrativo  

420 temporal tiempo completo prácticas  

421 temporal tiempo completo formación  
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19. No caso dos autónomos, como cargar as actividades desenvolvidas na 
empresa e imprimir o Anexo VI? 
 

Na aplicación informática, no apartado “engadir contrato ou servizo” marcar na 
pestana “modalidade de contrato” a opción “outros tipos de contrato” 

 

20. Onde podo consultar o resultado de cada etapa do procedemento? 
 

As listaxes de persoas solicitantes, de admitidas, asesoramento, etc, poderán 
consultarse en  

 www.edu.xunta.es/fp/acreditación,  

 na páxina web do Centro sede (www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira)  

 no taboleiro de anuncios do Centro sede 

 na páxina de inicio da aplicación informática.  
 

En ningún caso os/as candidatos/as serán avisados/as individualmente. 
Eles/elas serán responsables de consultar esta información. 

430 temporal tiempo completo discapacitados  

441 temporal tiempo completo relevo  

450 temporal tiempo completo fomento contratación indefinida/empleo estable  

501 duración determinada tiempo parcial obra o servicio determinado  

502 duración determinada tiempo parcial eventual por circunstancias de la producción  

503 duración determinada tiempo parcial inserción  

508 temporal tiempo parcial carácter administrativo  

510 duración determinada tiempo parcial interinidad  

518 duración determinada tiempo parcial interinidad carácter administrativo  

520 temporal tiempo parcial prácticas  

530 temporal tiempo parcial discapacitados  

540 temporal tiempo parcial jubilado parcial  

541 temporal tiempo parcial relevo  

550 temporal tiempo parcial fomento contratación indefinida/empleo estable 

552 temporal tiempo parcial empresas de inserción 

http://www.edu.xunta.es/fp/acreditación
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira


 

 

CIFP A Xunqueira 
r/ Rafael Areses, s/n Pontevedra CP 36155 Pontevedra 

Tfno. 986873003, Fax 986873000 

cifp.xunqueira@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/cifpxunqueira/ Páx 8 de 9 

 

 

 

 

21. Teño que enmendar a documentación achegada, como o fago? 
 

Nas listas de solicitantes aparecerán aqueles candidatos e candidatas que teñen 
que enmendar a súa documentación.  

Si é o teu caso deberás entrar na aplicación informática e xerar unha 
enmenda, imprimila e presentala, xunto á documentación requerida, no Centro 
sede. 

 

22. Que prazo teño para enmendar? 
 

Podes enmendar no prazo de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao 
de publicación das listaxes de solicitantes. 

 
 
 
23.  Cando se pagan as taxas? 
 

O pagamento de taxas (salvo exentos/as de pagamento) realizarase antes de 
cada unha das sesións de asesoramento e de avaliación. 

Polo tanto haberá que realizar un primeiro pagamento da fase de asesoramento 
(20€) e, no caso de pasar a fase de avaliación , realizar o pagamento correspondente 
á avaliación das UC (10 € por cada unha das UC nas que se solicite avaliación) 

O xustificante de pagamento da fase de asesoramento entregaráselle ao asesor 
na primeira reunión grupal de asesoramento. 

O xustificante de pagamento da fase de avaliación  entregaráselle á comisión de 
avaliación cando o candidato/a sexa convocado para esta fase. 

 

24. Como se realiza o pagamento de taxas? 
  

De xeito telemático ou a través do impreso de autoliquidación (pode recollelo 
no Centro sede ou xeralo  dende a Axencia Tributaria de Galicia) en calquera das 

entidades financieiras colaboradoras. 

Os datos para efectuar o pagamento poden consultarse na páxina web 
www.edu.xunta.es/fp ou no CIFP onde se desenvolva o procedemento. 
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25. Que persoas están exentas do pagamento de taxas, cando e que 
documentación xustificativa deben presentar? 
 

Están exentas as persoas que no momento de iniciarse as sesións de 
asesoramento e avaliación figuren como desempregadas ou aquelas que presenten 
una discapacidade igual ou superior ao 33% 

Documentación xustificativa que deberán presentar: 

 Desempregados/as: Certificación da situación laboral expedida pola 
Tesouraría  Xeral da Seguridade Social. 

 Discapacidade: Certificado ou resolución do órgano que acredite a 
discapacidade. 

O xustificante deberá ser entregado antes das sesións de asesoramento e 
avaliación. 

 

26. Erros comúns: 
 

 Non asinar a solicitude.  

 Presentar a solicitude só en papel sen cargala na aplicación. Non se admitiría. 

 Presentar só en papel documentación  xustificativa da experiencia/formación  e 
non cargala na aplicación.  

 Presentar vida laboral sin huella ou sin ID_CEA 

 Non cargar na aplicación os cursos de formación.  

 Non cargar na aplicación os contidos dos cursos de formación. Non basta con 
cargar o nome de curso. 

 Non cargar na aplicación a actividade desenvolvida na empresa. 

 Cargar na aplicación actividades desenvolvidas na empresa pero que non 
aportar os documentos xustificativos. 

 Non consultar as listaxes de persoas solicitantes, admitidas e as convocatorias 
ás diferentes fases do  procedemento 
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