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Com sol·licitar l’exempció del mòdul de formació pràctica  

 

 Requisits 

 

Podeu sol·licitar l’exempció del mòdul de pràctiques si podeu acreditar una 
experiència laboral de com a mínim 3 mesos, amb un mínim de 300 hores 

treballades en total, durant els últims 5 anys abans de la data de la sol·licitud 
d’exempció,  que es correspongui amb les capacitats contemplades en aquest 
mòdul del corresponent certificat de professionalitat. 

 

Es considerarà experiència laboral a més de l’adquirida com a persona 
treballadora assalariada o autònoma la que hàgiu adquirit com a becari o 

voluntari. 

A més de complir aquest requisits, per sol·licitar l’exempció de les pràctiques,  
us heu de trobar en alguna d’aquestes situacions: 

 Si esteu realitzant una acció formativa que conté el mòdul de formació 
pràctica en centres de treball. 

 
 Si sol·liciteu l’expedició del certificat de professionalitat i no heu sol·licitat 

abans l’exempció del mòdul de pràctiques. 

 Documentació 

Per sol·licitar l’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball 
heu de presenta la següent documentació: 

• G146NCPRO-003 Sol·licitud de certificació d’exempció del mòdul de 
formació pràctica en centres de treball. 

 Certificat d’empresa on heu adquirit l’experiència professional. 

 

El certificat d’empresa s’ha de presentar d’acord amb algun d’aquests models: 

 G146NCPRO-005 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul 
de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores 
per compte propi/autònomes. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NCPRO-003-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NCPRO-003-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NCPRO-005-00.xlsx
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En aquest supòsit a més haureu d’aportar, si no autoritzeu l’accés a la consulta 

telemàtica de les vostres dades referents a la vostra vida laboral, la certificació 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina 

dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent. 

 G146NCPRO-006 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul 
de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores 
per compte aliè. 

En aquest supòsit a més heu d’aportar , si no autoritzeu l’accés a la consulta 

telemàtica de les vostres dades referents a la vostra vida laboral, la Certificació 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Social de la Marina o 

de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l'empresa, la categoria 

laboral (grup de cotització) i el període de contractació. 

 G146NCPRO-007 Certificat d'empresa per sol·licitar l'exempció del mòdul 
de formació pràctica en centres de treball per a persones treballadores 

per compte aliè en empreses la raó social de les quals hagi desaparegut. 
  

En aquest supòsit haureu d’adjuntar també, si no autoritzeu l’accés a la 

consulta telemàtica de les vostres dades referents a la vostra vida laboral, 
l’informe de la vida laboral, i un certificat del registre competent en funció de la 

forma jurídica de l’empresa o entitat ocupadora i del seu àmbit territorial 
d’actuació (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre 
d’Associacions, Registre de Fundacions...) relatiu a la inscripció de la dissolució 

d’aquella entitat.  

 

 Lloc de presentació 

 

 Si esteu realitzant una acció formativa que inclou el mòdul de formació 

pràctica en centres de treball, l’entitat de formació on esteu cursant el 
certificat de professionalitat recopilarà les sol·licituds d’exempció del 
mòdul de pràctiques del seu alumnat i, juntament amb la documentació 

acreditativa, les presentarà conjuntament als registres del SOC. 

 

 Si ho sol·liciteu l’exempció juntament amb l’expedició del certificat de 
professionalitat l’heu de presentar conjuntament a través de la petició 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NCPRO-006-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NCPRO-007-00.xlsx
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genèrica o al registre d’una Oficina de Treball del SOC o al Servei 

Territorial que correspongui, segons el punt de recollida del títol que heu 
elegit abans. 


