
Assessorament i Reconeixement 

Microinformàtica

Indicacions de com s’ha de presentar la documentació justificativa 
de la trajectòria professional i formativa



Documentació Justificativa

• Per a treballadores o treballadors assalariats:
➢ Informe de vida laboral, i
➢ Contracte de treball o certificació de l’empresa.

• Per a treballadores o treballadors autònoms o per 
compte propi:

➢ Informe de vida laboral, i
➢ Una descripció de l’activitat desenvolupada i 

interval de temps en què s’ha realitzat 
(Declaració Jurada)

•  



Documentació Justificativa

• Per a becàries o becaris que cotitzen a la seguretat social 
(Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre):

➢ El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (Informe de Vida Laboral) i

➢ Certificació de l’organització.

• Per a becàries o becaris que no cotitzen a la seguretat 
social (abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 
1493/2011, de 24 d’octubre):

➢ Certificació de l’organització.



Documentació Justificativa

• Per a treballadors o treballadores que han prestat 
servei de manera voluntària:

➢ Certificació de l’organització.

• Formació no formal:
➢ Certificat del centre, empresa o entitat que ha 

impartit la formació relacionada amb la o les 
qualificacions professionals que es pretenen 
acreditar.



Documentació Justificativa
• Prova admesa en dret

➢ Persones majors de 25 anys que, tot i reunir els requisits, no puguin 
justificar-los totalment amb la documentació requerida.

Poden completar-la amb una prova admesa en dret (que l’ha de valorar la persona verificadora)

Aquesta prova no pot servir com a justificació única, només pot complementar la documentació oficial 
mínima corresponent.

Justificació mínima de l’experiència laboral:
 Assalariats/des i/o autònoms/es: Han de presentar l’Informe de Vida Laboral.
 Voluntaris/es o becaris/es que no hagin cotitzat a la Seguretat Social (apartat 6.2.1.d) han de presentar 

una certificació de l’entitat que inclogui els dies treballats.

Formació no formal: Certificat de formació que inclogui el títol de l’activitat, l’entitat i l’any de formació.
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