Annex I. Alta especialitats
formatives CP– Centres
educatius (RD62/2022)

Annex I. Alta d’especialitats conduents a Certificats de Professionalitat per part de
Centres del sistema educatiu, públics i privats, al Registre d’entitats de formació
del SOC , d’acord amb el RD 62/2022
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1. Antecedents
En data 27 de gener de 2022 es publica el Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització
dels requisits exigibles per impartir ofertes de formació professional conduents a l’obtenció de
certificats de professionalitat, així com de l’oferta de formació professional en centres del sistema
educatiu i de formació professional per a l’ocupació.
El Reial decret indicat anteriorment, flexibilitza els requisits dels espais, instal·lacions i
equipaments requerits per a la impartició de Certificats de professionalitat, considerant adequats
i suficients els especificats per l’administració educativa competent, pels Títols de formació
professional, en els que s’acreditin total o parcialment, les mateixes qualificacions professionals.
Així mateix, segons indica el Reial decret, els centres de formació professional del sistema
educatiu no hauran de justificar la implantació de sistemes de gestió de la qualitat de la formació
per a impartir Certificats de professionalitat, i el professorat del sistema educatiu podrà impartir
mòduls formatius de Certificats de professionalitat tenint en compte la correspondència de les
unitats de competència associades als mòduls professionals.
2. Objecte
L’objecte d’aquest Annex és donar suport als centres educatius que volen donar d’alta
especialitats formatives conduents a Certificats de professionalitat, d’acord amb el que estableix
l’article 3 del Reial Decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per
impartir de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com
de l'oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional
per a l'ocupació.

Article 3. Flexibilització de requisits dels espais, instal·lacions i equipaments
requerits per a la impartició de certificats de professionalitat
Els espais i equipaments especificats per l'administració educativa competent en
l'establiment del currículum dels títols de formació professional i cursos d'especialització com
a requisits per a la impartició, es consideraran adequats i suficients per a la impartició dels
certificats de professionalitat, i altres accions formatives de formació professional per a
l'ocupació en les quals s'acreditin, totalment o parcialment, les mateixes qualificacions
professionals incloses en aquests títols o cursos d'especialització.
3. Demanar l’alta a GIA
L’aplicació informàtica que s’utilitza per a la gestió de les sol·licituds (d’alta i modificació)
comunicació i actualització al Registre d’entitats del SOC, en modalitat presencial, s’anomena
GIA (Gestió Integrada d’Accions).
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Si és la primera vegada que demaneu l’alta d’una especialitat formativa al Registre, heu d’iniciar
el procés d’alta. Per iniciar el procés d’alta, prèviament heu de disposar d’un IDCat Mòbil o
Certificat Digital, i amb aquesta identificació heu de demanar accés a l’aplicació informàtica
GIA a través de la web del SOC GIA-Gestió Integrada d'Accions
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A la pantalla que s’obri heu d’omplir les dades del formulari i escolliu l’opció “  Homologació
d'espais formatius per a especialitats del catàleg de SPEE i SOC - [HEFE] -- Modalitat
PRESENCIAL”
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Teniu la possibilitat d’informar una persona gestora de l’entitat al nostre aplicatiu informàtic que
sigui diferent de la persona “Representant legal” que signarà les sol·licituds. En aquest cas, les
dues persones hauran tenir certificat digital.
La persona gestora és qui podrà fer tot tipus de gestions a GIA. També podrà afegir i treure altres
persones ( “gestores” o “usuaris” amb altres tràmits limitats).
Aquesta sol·licitud la rebrà el SOC, la verificarà i podrà donar l’accés a l’aplicatiu.
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Un cop tingueu accés a GIA podreu introduir les dades de l’entitat.
A la pestanya “Gestió Entitats” trobareu els enllaços per afegir la informació de l’entitat.
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4. Gestions a l’aplicatiu GIA
Un cop us han donat accés i entreu a l’aplicació informàtica GIA, heu de comprovar que les dades
que s’indiquen respecte a l’entitat: dades identificatives, NIF o NIE, Seu Social, adreça de
notificació, correu electrònic, nom, cognoms, DNI i correu electrònic del representant legal són
correctes. A continuació, informareu de les dades de les adreces formatives, les aules i tallers
on voleu impartir cada una de les especialitats a donar d’alta.
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Per complimentar les diferents pantalles podeu seguir les instruccions que trobareu al document
"GUIA 15/2015 per a tramitar l'alta o la modificació de dades al Registre de centres i entitats de
formació del SOC a l'aplicació informàtica de GIA”, que trobareu a la pestanya “Documentació”
de l’aplicatiu GIA.
A l’enllaç Detall de l'entitat es recolliran les dades de la vostra entitat.
A l’enllaç Adreces de l'entitat es recolliran les dades de cada adreça de l’entitat.
A l’enllaç Aules/taller de l'entitat es recolliran les dades de les aules/tallers de cada adreça de
l’entitat.
Haureu d’omplir les dades , i generar a l’aplicació el documents (Annex de dades
específiques i Memòria). Un cop descarregats aquests documents (no han de ser esborranys),
haureu acabat les actuacions a GIA.
4.1. Dades mínimes a informar a GIA pels centres educatius
a) Detall de l’entitat
Les dades mínimes a informar:
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Dades
Raó social entitat
Nom singular
CIF
Adreça
Telèfon
Tipus
de
finançament
Tipus entitat

La documentació mínima a informar:
Documentació
Projecte formatiu de
cadascuna de les
especialitats
que
vulgui
acreditar,
segons el model de
l’annex IV de l’Ordre
TMS/369/2019
Reconeixement
d'altres organismes
per
a
impartir
especialitats de la
seva competència,
quan sigui necessari

Observacions
Document de projecte formatiu.
(Excepte de la part vinculada
als espais i equipaments, i la
qualitat)

Afegir document , si s’escau
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b) Adreces de l'entitat
Les dades mínimes a informar són les següents:
Dades
Província
Població
Referència Cadastral
Adreça
Telèfon
NIF del propietari dret
d’ús
Tipus dret d’ús
Correspondència dret
d’ús
Data dret d’ús
Tipus d’activitat
formativa impartida
Data certificat de
solidesa

c) Aules/taller de l'entitat
Les dades mínimes a informar són les següents:
Dades
Tipus aula
Denominació espai
formatiu
Superfície (m2)
Màxim hores setmanals
dret d’ús
Nivell accessibilitat
Descripció equipament i
material
Mobiliari ús alumnat
Nom especialitat o
especialitats que es volen
sol·licitar
Capacitat (nº alumnes) per
a cada especialitat

5. Presentació de sol·licitud
5.1. Centres educatius públics
Acabades les actuacions a GIA, heu d’emplenar la Sol·licitud d’inclusió / modificació al Registre
d’entitats de formació del SOC per a centres educatius autoritzats per impartir títols de formació
professional en el sistema educatiu, que trobareu dintre dels formularis i documents, publicada
al Catàleg del Departament d’Empresa i Treball , i presentar-la a través de l’aplicatiu E-valisa. A
e-Valisa s’ha d’indicar:
Persona destinatària: esther.ballesteros@gencat.cat
Persones visualitzadores: valle.grimaldi@gencat.cat; t.fernandezgarcia@gencat.cat;
eugenio.garciaji@gencat.cat;
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No heu de presentar documentació adjunta a la sol·licitud a través d’E-valisa.
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5.2. Centres educatius privats
Acabades les actuacions a GIA, heu d’emplenar la Sol·licitud d’inclusió / modificació al Registre
d’entitats de formació del SOC per a centres educatius autoritzats per impartir títols de formació
professional en el sistema educatiu, que trobareu dintre dels formularis i documents, publicada
al Catàleg del Departament d’Empresa i Treball, i presentar-la a través de Petició Genèrica, amb
les següents dades:
Motiu de la petició:


Al camp Assumpte indiqueu: “SOC / Servei de Verificació de programes de formació /
Sol·licitud Centre educatiu alta de Certificats de Professionalitat”
(Indicar demarcació que correspongui: Barcelona, Girona, Lleida, Catalunya Central,
Tarragona o Terres de l’Ebre)



Al camp Exposo indiqueu: “D’acord amb el RD 62/2022, el nostre Centre Educatiu XXXX
sol·licita l’alta d’especialitats que condueixen a Certificats de Professionalitat”



Al camp Sol·licito indiqueu: “Sol·licitem alta dels Certificats de Professionalitat: XXXX”

Al camp Departament trieu “Servei Públic d’Ocupació de Catalunya”
Al camp Tema : (No s’ha de triar res)
Al subcamp Subtema : (No s’ha de triar res)

No heu de presentar documentació adjunta a la sol·licitud a través de la Petició Genèrica.
Les sol·licituds arribaran a les Secció de Verificació sobre el Terreny que correspongui del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que verificarà les dades i documents mínims informats
a l’aplicatiu GIA
6. Resolució
Si en fer la revisió documental i de la informació mecanitzada a GIA hi manca alguna informació
d’aquest centre educatiu, rebreu un requeriment d’informació i/ o documentació del Servei de
Verificació de Programes, per tal de completar l’expedient.
D’acord amb la valoració documental i tècnica, en el cas que la sol·licitud impliqui alta al
Registre *, i a proposta de la Sub-direcció General de Verificació i Supervisió, la persona que
ostenta la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya emetrà una resolució estimatòria,
desestimatòria o de desistiment.
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En el cas d’haver presentat sol·licitud de modificació de dades ** al registre d’entitats de
formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a proposta del/de la cap de la Secció de
Verificació sobre el terreny, la cap de Servei de Verificació de Programes emetrà resolució
estimatòria, desestimatòria o de desistiment.

* Parlem d’alta al Registre quan es dona d’alta per primera vegada una especialitat formativa del Catàleg d’especialitats
formatives del SOC.
** Parlem de modificació al Registre quan l’entitat prèviament ja té donades d’alta especialitats formatives del Catàleg
d’especialitats formatives del SOC.
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