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Sol·licitud d'inscripció al procediment d'avaluació  i acreditació de competències professionals 
adquirides a través de l’experiència laboral o de v ies no formals de formació. Fase 
d’Assessorament. 
 
Dades de la persona interessada 
Nom i cognoms       Identificador 
       
Núm. sol·licitud 
 
Nom de l’institut      Codi de la CA 
                                   21704 
Àmbit professional 
 
 
Atès que reuneixo els requisits establertes per la convocatòria, 
 
Sol·licito  la inscripció a la fase d’assessorament del procediment d'avaluació i acreditació de 
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de 
formació.  
 
Documentació justificativa de la inscripció a la fa se d’assessorament (marqueu la documentació 
que adjunteu, es presentarà original i còpia per compulsar) 

☐ Document justificatiu del pagament del preu públic (26€) 

☐ Documentació justificativa de la bonificació (50%) (13€) 

☐ Família monoparental. 
☐ Família nombrosa general. 
☐ Inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació i rebo una prestació econòmica. 

 

☐ Documentació justificativa exempció de pagament (100%)  

☐ Família nombrosa especial. 
☐ Discapacitat igual o superior a 33%. 
☐ Inscrit en el SOC com a demandant d’ocupació. No rebo cap tipus de prestació econòmica. 
 

Altres: 

☐ Documentació justificativa d’altres situacions que preveu la normativa que tenen exempció del  
preu públic (víctima d’acte terrorista / cònjuge o fill/a d’una víctima d’acte terrorista / subjecte 
a mesures privatives de llibertat). 

 
☐ Altres:________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Entitat en la qual cal fer el pagament Banc Sabadell ES0800811694200001110617   
Posar al CONCEPTE: Nom i Cognom - ASS 
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Altres documents aportats: 
☐ Portafolis.  

☐ Qüestionari d’autoavaluació. 

☐ Altra documentació:     

________________________________________________________________________ 

 
Declaro sota la meva responsabilitat que la documentació que adjunto és autèntica i que les dades 
al·legades són certes. 
 
Signatura de la persona interessada: 
 
 
 
 
 
Lloc i data: 
Protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
Finalitat: Acreditació de competències professionals  
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Destinataris: Administracions convocants. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/avaluacio-acreditacio-
competencies-professionals.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


