Táboa de avaliación documental T0045
Código
serie
AA3143

Denominación da serie documental
Expedientes de avaliación
competencias profesionais

e

Data inicial
recoñecemento

Data final

de 2011

Procedencia e unidade produtora
Ámbito
Emprego
competencial
Código da unidade Denominación da unidade administrativa Data inicial
produtora
1575
Servizo de Deseño e Acreditación das
25/06/2009
Cualificacións.
5324
Servizo de Acreditación das Cualificacións
04/12/2015
Profesionais

Data final
04/10/2015

Normativa aplicable
Ámbito

Título

Publicación

Data
URL
publicación

Ámbito estatal
https://www.
boe.es/buscar
/pdf/2002/BO
Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da BOE Nº 147 20/06/2002 E-A-200212018formación profesional
consolidado.p
df
https://www.
boe.es/buscar
/pdf/2003/BO
O Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, polo que se
BOE Nº 223 17/09/2003 E-A-2003regula o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
17588consolidado.p
df
https://www.
boe.es/boe_g
Real Decreto 1416/2005, do 25 de novembro, polo que se
allego/dias/20
modifica o Real Decreto 1128/2003, do 5 de setembro, BOE Nº289 03/12/2005 05/12/30/pdfs
polo que se regula o Catálogo Nacional das Cualificacións
/A01824Profesionais
01826.pdf
Real Decreto 817/2014, do 26 de setembro, polo que se BOE Nº257 3/10/2014
establecen os aspectos puntuais das cualificacións

https://www.
boe.es/boe_g

Normativa aplicable
profesionais para cuxa modificación, procedemento de
aprobación e efectos é de aplicación o artigo 7.3 da Lei
Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da
Formación Profesional

allego/dias/20
14/10/23/pdfs
/BOE-A-201410742-G.pdf

Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se
establece a ordenación xeral da formación profesional do BOE Nº3
sistema educativo

Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo, polo que se
establece a ordenación Xeral da formación profesional
do sistema educativo

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se
regula o subsistema de formación profesional para o
emprego

https://www.
boe.es/boe/di
03/01/2007 as/2007/01/0
3/pdfs/A0018
2-00193.pdf

https://www.
boe.es/boe_g
allego/dias/20
BOE Nº 182 30/07/2011
11/07/30/pdfs
/BOE-A-201113118-G.pdf

BOE Nº87

https://www.
boe.es/boe/di
as/2007/04/1
11/04/2007 1/pdfs/A1558
2-15598.pdf

Real Decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se
desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se
Nº159
regula o Sistema de Formación Profesional para o
Emprego no ámbito laboral

https://www.
boe.es/boe_g
allego/dias/20
05/07/2017
17/07/05/pdfs
/BOE-A-20177769-G.pdf

Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se
regulan os certificados de profesionalidade

https://www.
boe.es/buscar
/pdf/2008/BO
31/01/2008 E-A-20081628consolidado.p
df

BOE Nº 27

Normativa aplicable
https://www.
boe.es/boe/di
Real Decreto 1675/2010, do 10 de decembro, polo que
as/2010/12/3
se modifica o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro,
BOE Nº318 31/12/2010
1/pdfs/BOE-Apolo que se regulan os certificados de profesionalidade e
2010os reais decretos por los que se establecen certificados
20148.pdf
de profesionalidade ditados na súa aplicación
Real decreto 189/2013, do 15 de marzo) modifica o Real
decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan
os certificados de profesionalidade e os reais decretos
BOE Nº69
polos que se establecen certificados de profesionalidade
ditados na súa aplicación

Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas por experiencia laboral

https://www.
boe.es/boe/di
21/03/2013 as/2013/03/2
1/pdfs/BOE-A2013-3092.pdf

https://www.
boe.es/buscar
/pdf/2009/BO
BOE Nº 205 25/08/2009 E-A-200913781consolidado.p
df

Ámbito autonómico
Resolución do 17 de marzo de 2011, da Dirección Xeral
de Formación e Colocación, pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia da área de atención
sociosanitaria do Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais

DOG Nº 61

Resolución do 23 de novembro de 2011, da Dirección
Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a
convocatoria pública do recoñecemento das
competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral en determinadas unidades de
competencia do Catálogo nacional de cualificacións
profesionais

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
DOG Nº 229 30/11/2011 011/20111130
/AnuncioCA05
-2411119139_gl.pdf

Resolución do 15 de marzo de 2012, da Dirección Xeral
de Formación e Colocación, pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas

DOG Nº59

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
011/20110328
28/03/2011 /AnuncioC966
_gl.pdf

https://www.
xunta.gal/dog
26/03/2012 /Publicados/2
012/20120326
/AnuncioCA05

Normativa aplicable
unidades de competencia do Catálogo Nacional de
Cualificacións Profesionais
Resolución do 12 de novembro de 2012, da Dirección
Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais

-16031213625_gl.pdf
https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
012/20121116
DOG Nº 219 16/11/2012
/AnuncioCA05
-1211120005_gl.pdf

Resolución do 5 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de
https://www.
Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria
xunta.gal/dog
pública do procedemento de recoñecemento das
/Publicados/2
competencias profesionais adquiridas a través da
013/20130715
experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de
/AnuncioCA05
DOG Nº133 15/07/2013
Galicia, en determinadas unidades de competencia da
-090713familia profesional de fabricación mecánica do Catálogo
0001_gl.pdf
nacional de cualificacións profesionais, no marco do
proxecto para a industria auxiliar da construción naval en
Galicia FEAG-Empreganav
Resolución do 6 de novembro de 2013, da Dirección
Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
013/20131112
DOG Nº216 12/11/2013
/AnuncioCA05
-0611130003_gl.pdf

Resolución do 27 de novembro de 2014, da Dirección
Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
014/20141204
DOG Nº233 04/12/2014
/AnuncioCA05
-2711140007_gl.pdf

Orde do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas

DOG Nº5

https://www.
xunta.gal/dog
11/01/2016
/Publicados/2
016/20160111
/AnuncioG042

Normativa aplicable
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais
Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se realiza a
convocatoria pública do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo
FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020

4-0401160006_gl.pdf

DOG Nº13

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
017/20170119
19/01/2017 /AnuncioG042
4-1101170016_gl.pdf

Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a
https://www.
convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento
xunta.gal/dog
de recoñecemento das competencias profesionais
/Publicados/2
adquiridas a través da experiencia laboral, na
017/20171227
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
DOG Nº244 27/12/2017 /AnuncioG042
unidades de competencia do Catálogo nacional de
4-191217cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo
0003_gl.pdf
FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020
Orde do 3 de decembro de 2018 pola que se realiza a
primeira convocatoria pública para o ano 2019 do
procedemento de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo
FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
018/20181212
DOG Nº2336 12/12/2018 /AnuncioG042
4-0412180001_gl.pdf

Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se realiza a
segunda convocatoria pública para o ano 2019 do
procedemento de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo
FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020

https://www.
xunta.gal/dog
/Publicados/2
019/20190121
21/01/2019 /AnuncioG042
4-1101190002_gl.pdf

DOG Nº14

Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a
https://www.
convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento
xunta.gal/dog
DOG Nº 226 27/11/2019
de recoñecemento das competencias profesionais
/Publicados/2
adquiridas a través da experiencia laboral, na
019/20191127
Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas
/AnuncioG042

Normativa aplicable
unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo
FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 20142020 (código de procedemento TR305A)

4-1911190007_gl.pdf

Documentos que integran a unidade documental
Código tipo Denominación do documento
documental

TD99-001

Expediente xeral
Documentos que son necesarios para a convocatoria da Orde (Informes varios)
Relación de asesores habilitados que levarán acabo a fase de asesoramento en cada
cualificación profesional convocada
Actas das reunións asesor/as /IGC para planificación da fase de asesoramento
Documento de asignación de candidatos a cada asesor/a polo IGC de persoas candidatas admitidas entre os asesor/as nomeados
Calendario de reunións grupal e individual de cada persoa candidata co seu asesor/a

TD10-010
TD99-209
TD99-069
TD99-253

Acta de cada reunión grupal de cada asesor/a cos seus candidatos/as
Ficha de calidade de cada asesor/a : Expedientes concluídos
Documentos de pagos a cada asesor/a
Enquisa de satisfacción do asesor/a

TD99-204

Documento de relación de avaliadores habilitados da Comisión de Avaliación por cada
cualificación profesional convocada.
Actas das reunións dos avaliadores e/ou comisións de avaliación para a planificación
e/ou conclusión da fase de avaliación
Documento asignación de candidatos polo IGC a cada comisión e/ou avaliador
Plan xeral avaliación, elaborado polo presidente da comisión de avaliación.
Calendarios de avaliación para as persoas candidatas coa correspondente comisión
e/ou avaliadores.
Ficha de calidade de cada avaliador/a
Ditame e Actas asinadas pola Comisión de Avaliación cos resultados de todos os candidatos na fase de Avaliación
Documento de Pagos aos avaliadores
Pagos a cargos da comisión de avaliación e persoal de apoio para o desenvolvemento
das probas de avaliación
Enquisa de satisfacción do avaliador/a

TD13-013
TD99-204
TD10-010
TD99-204

TD10-010
TD99-204
TD99-007
TD99-001
TD99-209
TD10-010
TD99-069
TD99-069
TD99-253
TD13-013

Informe sobre o desenvolvemento do procedemento, que presentará ante o Consello
Galego de Formación Profesional e que incluirá, de ser o caso, propostas de melloras
para os distintos aspectos deste, elaborado pola Consellería

TD11-010

Acreditación de cada unha das unidades de competencia en que demostraron a súa
competencia profesional as persoas que obteñan a cualificación demostrada.

Documentos que integran a unidade documental
Expediente individual:
TD14-010

Solicitude e documentos que a acompañan, que se distinguen entre documentos xerais
para todos e outros documentos dependendo de:
-solicitudes que acrediten experiencia laboral
-solicitudes que acrediten formación non formal
TD16-010 Alegacións ou documentación complementaria presentada polo candidato no prazo
establecido tras a publicación das listas provisionais
TD99-253 Cuestionario de Indicadores comúns de produtividade sobre participantes cumprimentado na reunión grupal por cada persoa candidata
TD99-066 Documento de aboamento da Taxa na fase de asesoramento o da súa exención
TD06-014 Convocatoria de reunión individual de cada persoa candidata co seu asesor/a
TD18-012 Documento de renuncia ou abandono da persoa candidata
TD07-012 Requirimento de documentos ,se procede, tanto de experiencia laboral como de formación non formal
TD20-010 Historial Profesional formativo (Historial_P_e_F) : previo e mellorado
TD99-253 Cuestionarios de autoavaliación e plantillas de valoración de cada unidade de competencia (UC)
TD13Folla de valoración persoal do asesor/a da entrevista con fins de asesoramento de cada
012/TD99- UC de cada persoa candidata co seu asesor/a
352
TD13-013
Informe polo asesor/a de cada UC para a comisión de avaliación
TD13-013
Informe do consello asesor, para a persoa candidata de cada unidade de competencia
TD14-010
Solicitude de avaliación
TD99-253
Enquisa de satisfacción para a persoa candidata
TD07-012
TD99-066
TD18-015
TD06-013
TD13-013

TD18-012
TD20-043
TD01-016
TD13012/TD99352
TD99-252
TD13-013
TD99-253

Requirimento de documentos
Documento de aboamento da fase de avaliación
Consentimento informado asinado polo candidato
Comunicación do ditame ao candidato, en caso de acreditación directa de 1 ou varias
UCs
Informe elaborado pola Comisión de avaliación dun plan individualizado de avaliación
para cada unha das unidades de competencia, sempre seguindo as directrices establecidas na guía de evidencias, para cada persoa candidata. Nel constarán, polo menos,
os métodos e as actividades de avaliación, así como os lugares e datas previstos.
Documento de renuncia da persoa candidata á avaliación, no seu caso
Certificado da seguridade social (documentación xustificativa no caso de que o candidato non se presente á avaliación por causas xustificadas (Ex. enfermidade, etc.)
Resolución de reserva de praza na seguinte convocatoria, para os candidatos non presentado por causa xustificada documentalmente.
Folla de valoración persoal do asesor/a da entrevista con fins de avaliación de cada UC
de cada persoa candidata co seu avaliador/a
Probas escritas (exame) elaboradas polos candidatos
Informe da avaliación por UC de cada candidato elaborado polo avaliador
Enquisa de satisfacción para a persoa candidata

Documentos que integran a unidade documental
TD07-011

Notificación postal e/ou electrónica á persoa candidata por parte do Instituto Galego
de Cualificacións do resultado da avaliación, tanto no caso de ser positiva como negativa.

TD13-013

Informe individualizado elaborado pola Comisión de Avaliación no que se comunican
ao candidato os resultados da avaliación das competencias profesionais en cada UC,
así como a proposta de Plan individualizado de formación.

TD15-012

Reclamacións contra os resultados da avaliación por parte dos candidatos (en algúns
casos)

TD13-013

Informe e comunicación da comisión de avaliación ás reclamacións contra os resultados da avaliación

TD99-253

Cuestionario de Indicadores comúns de produtividade sobre participantes cumprimentado ao mes de finalizar a avaliación

TD99-253

Cuestionario de Indicadores comúns de produtividade sobre participantes cumprimentado aos 6 meses de finalizar a avaliación

Características da serie
Serie (aberta/pechada)
Series relacionadas

Aberta

Tipo relación

Denominación da serie documental

Produtor

Expedientes de acceso ás probas de certificación e
de expedición de certificados de profesionalidade.
TR355A
Expedientes de inscrición para o recoñecemento, a
avaliación, a acreditación e a certificación da
competencia profesional. ED517B, ED517C

Servizo de Deseño
e Acreditación das
Cualificacións
Dirección Xeral de
Educación,
Formación
Profesional e
Innovación
Educativa
Servizo de
Acreditación das
Cualificacións
Profesionais

Precedente

Cód
serie
3829

Paralela

3144

Recompilatoria

Rexistro da subdirección xeral de Cualificacións
para as unidades de competencia

Recompilatoria

Rexistro estatal de unidades de competencia

Complementaria 4930

Certificado de profesionalidade e acreditación
parcial acumulable. TR308A

Complementaria

Rexistro de Certificados de profesionalidade

Servizo Público de
Emprego Estatal.
SEPE
Servizo de
Acreditación das
Cualificacións
Profesionais
Servizo de
Acreditación das

Características da serie
Cualificacións
Profesionais
Réxime de acceso
Acceso
Restrinxido
(libre/restrinxido)
Prazo
30 anos dende a data de produción dos documentos
Xustificación
Aos documentos nos que se poida identificar os candidatos, o acceso é de carácter restrinxido aos datos persoais conforme á Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno (art. 15) e a
Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Non obstante, estes datos son meramente identificativos (enderezo, números de teléfono, datas de nacemento, datos académicos...) ou non especialmente protexidos.
Estes documentos poderán ser obxecto de consulta pública:
- se media consentimento das persoas afectadas, en calquera momento
- desde o mesmo momento da súa morte
- se non se coñece a data do pasamento, trinta anos desde a produción do documento, de acordo co artigo 23.5. da Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
Deberase facilitar o acceso aos expedientes disociando os datos identificativos
dos candidatos.
Transferencia
Arquivo
Prazo
Xustificación
Arquivo central Transcorrido 1 ano dende a finalización do procedemento e
transcorridos 2 anos os expedientes que acaden unha avaliación negativa
Arquivo inter- A partir dos 6 anos da finalización do procedemento
medio/histórico
Selección
Tipo de selección:
Prazo
conservación
permanente/
eliminación parcial/
eliminación total
Eliminación parcial Poderanse eliminar os expedientes
individuais aos 6 anos da finalización
do procedemento

Mostraxe/Mostra

Conservarase 1 expediente completo por
ano de tramitación de
cada competencia profesional

Soporte de
substitución

Control do estudo
Órgano responsable do estudo Arquivo Central de Industria
Datas extremas do período
2011-2019
estudado
Datas extremas do período actualizado/revisado
Ditame

Consello de Avaliación Documental de Galicia. Sesión do 4 de decembro de 2020

