Sol·licitud d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics
per a l’accés als cicles formatius de formació professional

Curs 2014-2015

(Llegiu les instruccions abans d’emplenar aquest imprès)

Nom:

Llinatges:

Sexe:

Adreça, núm. i pis (*):

Municipi i localitat (*):

Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Núm. DNI/Passaport/Targeta res.:

Tel. 1:

H/D

Tel. 2:

CP (*):

País de naixement:

Persona amb discapacitat

Data de naixement:

Nacionalitat:

Aquesta sol·licitud NO pot ser consultada via Internet

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 1:

Nacionalitat:

DNI/Pas./Targ. res.:

Tel. 1:
Tel. 2:

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 2:

Nacionalitat:

DNI/Pas./Targ. res.:

Tel. 1:
Tel. 2:

(*) Si la persona sol·licitant és menor de 18 anys, s’ha d’emplenar amb les dades del pare/mare/tutor legal 1. Les dades del pare/mare/tutor legal 2 només són per a sol·licitants
d’FPB. Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Centre i ensenyament que se sol·licita en primera opció
Ordre
1

Codi del centre

Centre educatiu de la primera opció

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari (**)

En el supòsit de no ser admès al cicle formatiu sol·licitat en primera opció, sol·licit l’admissió als cicles formatius següents:
Ordre
2
3
4

Codi del centre

Altres centres educatius

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari (**)

(**) Horari: matí (M), horabaixa (H). En el cas que el cicle s’imparteixi en un mateix centre en horaris diferents, s’ha d’especificar l’horari en què es vol assistir. En cas contrari,
el centre el pot adjudicar d’ofici sense dret a reclamació.

FPB

Tenc 16 anys
ACCÉS A FP BÀSICA

Certificat sobre la proposta d’incorporació
d’alumnes als cicles de formació professional
bàsica

Tenc 15 anys
Tenc 17 anys
Títol d’ESO

GRAU MITJÀ

ACCÉS VIA ESO

ACCÉS VIA MÒDULS
OBLIGATORIS DE PQPI

ACCÉS PER ALTRES VIES

GRAU SUPERIOR

1. Exemplar per al centre educatiu

Seleccionau amb una X la via d’accés a l’ensenyament corresponent

ACCÉS VIA BATXILLER

Certificat acadèmic i nota mitjana de les matèries
avaluades en els estudis d’ESO

Sol·licituds presentades al mateix cicle en
anteriors processos d’admissió (titulat en
ESO)

Qualificació mitjana

En el moment de fer
aquesta sol·licitud
estic pendent de
setembre /
homologació

Títol de batxiller o equivalent
Qualificació mitjana de l’expedient
Títol de cicle formatiu de grau mitjà/grau superior
acadèmic
Títol universitari o equivalent
Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic
Estudis de PQPI de la mateixa família professional del cicle de 1a opció
dels mòduls obligatoris
Estudis de PQPI de diferent família professional del cicle de 1a opció
Dies treballats a
Dies treballats a
Qualificació
Prova d’accés a cicles formatius o equivalent
jornada completa
jornada completa
relacionats amb el cicle NO relacionats
Qualificació
de 1a opció
amb el cicle de 1a
Curs específic d’accés a grau mitjà
opció
Amb la modalitat de
Qualificació mitjana
Matèries de
Títol de batxiller, batxillerat batxillerat, batxillerat
de l’expedient
batxillerat que
En el moment de fer
exp. o COU
exp. o COU que dóna
acadèmic:
faciliten connexió
aquesta sol·licitud
accés al cicle
amb el cicle
estic pendent de
setembre /
Títol de PREU
Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic homologació
Títol de CFGS/FP2 o equivalent
Títol universitari

ACCÉS VIA TÍTOL DE GM I
CURS ESPECÍFIC A GS
ACCÉS PER ALTRES VIES

Qualificació del curs específic d’accés a grau superior

Qualificació mitjana del títol de grau mitjà cursat

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Qualificació

Prova d’accés a la universitat per a més grans de
25 anys

Qualificació i
opció PAU

Dies treballats a jornada
completa relacionats amb el
cicle de la 1a opció

Dies treballats a
jornada completa no
relacionats amb el
cicle de la 1a opció

Documentació obligatòria acreditativa que s’ha de presentar per al barem (marcau amb una X):





Original i còpia del document oficial d’identificació (DNI / passaport / targeta de resident)
Documentació justificativa de les condicions per sol·licitar una plaça per a l’admissió que s’hagi optat (vegeu les instruccions)
Declaració jurada de no reunir cap dels requisits que donen accés directe al cicle (només per a ACCÉS PER ALTRES VIES a grau mitjà o a grau superior)

Altres documents que cal aportar (vegeu les instruccions):
Persona amb discapacitat
Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Signatura de la persona sol·licitant o, si és menor d’edat,
del pare/mare/tutor legal 1

Per accedir al cicle d’Emergències sanitàries (SAN21)
Per accedir al cicle de Transport marítim i pesca d’altura (MAP32)

Signatura del tutor legal 2, només
per a sol·licitants d’FP bàsica

Data de presentació

Segell del centre receptor

DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU (1a opció):______________________________________________________________________________

Sol·licitud d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics
per a l’accés als cicles formatius de formació professional

Curs 2014-2015

(Llegiu les instruccions abans d’emplenar aquest imprès)

Nom:

Llinatges:

Sexe:

Adreça, núm. i pis (*):

Municipi i localitat (*):

Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Núm. DNI/Passaport/Targeta res.:

Tel. 1:

H/D

Tel. 2:

CP (*):

País de naixement:

Persona amb discapacitat

Data de naixement:

Nacionalitat:

Aquesta sol·licitud NO pot ser consultada via Internet

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 1:

Nacionalitat:

DNI/Pas./Targ. res.:

Tel. 1:
Tel. 2:

Nom i llinatges del pare/mare/tutor legal 2:

Nacionalitat:

DNI/Pas./Targ. res.:

Tel. 1:
Tel. 2:

(*) Si la persona sol·licitant és menor de 18 anys, s’ha d’emplenar amb les dades del pare/mare/tutor legal 1. Les dades del pare/mare/tutor legal 2 només són per a sol·licitants
d’FPB. Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Centre i ensenyament que se sol·licita en primera opció
Ordre
1

Codi del centre

Centre educatiu de la primera opció

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari (**)

En el supòsit de no ser admès al cicle formatiu sol·licitat en primera opció, sol·licit l’admissió als cicles formatius següents:
Ordre
2
3
4

Codi del centre

Altres centres educatius

Denominació del cicle formatiu

Codi

Horari (**)

(**) Horari: matí (M), horabaixa (H). En el cas que el cicle s’imparteixi en un mateix centre en horaris diferents, s’ha d’especificar l’horari en què es vol assistir. En cas contrari,
el centre el pot adjudicar d’ofici sense dret a reclamació.

Seleccionau amb una X la via d’accés a l’ensenyament corresponent
FPB

Tenc 15 anys
Tenc 17 anys
Títol d’ESO

GRAU MITJÀ

ACCÉS VIA ESO

ACCÉS VIA MÒDULS
OBLIGATORIS DE PQPI
ACCÉS PER ALTRES VIES

GRAU SUPERIOR

2. Exemplar per al sol·licitant

Tenc 16 anys
ACCÉS A FP BÀSICA

ACCÉS VIA BATXILLER

Certificat sobre la proposta d’incorporació
d’alumnes als cicles de formació professional
bàsica

Certificat acadèmic i nota mitjana de les matèries
avaluades en els estudis d’ESO

Sol·licituds presentades al mateix cicle en
anteriors processos d’admissió (Titulat en
ESO)

Qualificació mitjana

En el moment de fer
aquesta sol·licitud estic
pendent de setembre /
homologació

Títol de batxiller o equivalent
Qualificació mitjana de l’expedient
Títol de cicle formatiu de grau mitjà/grau superior
acadèmic
Títol universitari o equivalent
Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic
Estudis de PQPI de la mateixa família professional del cicle de 1a opció
dels mòduls obligatoris
Estudis de PQPI de diferent família professional del cicle de 1a opció
Dies treballats a
Dies treballats a
Qualificació
Prova d’accés a cicles formatius o equivalent
jornada completa
jornada completa
relacionats amb el cicle NO relacionats amb
Qualificació
Curs específic d’accés a grau mitjà
de 1a opció
el cicle de 1a opció
Amb la modalitat de
Qualificació mitjana
Matèries de
Títol de batxiller,
batxillerat, batxillerat.
de l’expedient
batxillerat que
En el moment de fer
batxillerat exp. o
exp. o COU que dóna
acadèmic
faciliten connexió
aquesta sol·licitud estic
COU
accés al cicle
amb el cicle
pendent de setembre /
homologació
Títol de PREU
Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic
Títol de CFGS/FP2 o equivalent
Títol universitari

ACCÉS VIA TÍTOL DE GM I
CURS ESPECÍFIC A GS

Qualificació del curs específic d’accés a grau superior

Qualificació mitjana del títol de grau mitjà cursat

ACCÉS PER ALTRES VIES

Prova d’accés a cicles formatius de grau
superior
Prova d’accés a la universitat per a més
grans de 25 anys

Dies treballats a jornada
completa relacionats amb el
cicle de la 1a opció

Qualificació
Qualificació i
opció PAU

Dies treballats a
jornada completa no
relacionats amb el cicle
de la 1a opció

Documentació obligatòria acreditativa que s’ha de presentar per al barem (marcau amb una X):





Original i còpia del document oficial d’identificació (DNI/passaport/targeta de resident)
Documentació justificativa de les condicions per sol·licitar una plaça per a l’admissió que s’hagi optat (vegeu les instruccions)
Declaració jurada de no reunir cap dels requisits que donen accés directe al cicle (només per a ACCÉS PER ALTRES VIES a grau mitjà o a grau superior)

Altres documents que cal aportar (vegeu les instruccions):
Persona amb discapacitat
Esportista d’alt nivell o d’alt rendiment

Signatura de la persona sol·licitant o, si és menor d’edat,
del pare/mare/tutor legal 1

Per accedir al cicle d’Emergències sanitàries (SAN21)
Per accedir al cicle de Transport marítim i pesca d’altura (MAP32)

Signatura del tutor legal 2, només
per a sol·licitants d’FP bàsica

Data de presentació

Segell del centre receptor

DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU (1a opció):______________________________________________________________________________

ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
L’admissió als ensenyaments de formació professional té diferents vies d’accés:
Accés als cicles formatius de formació professional bàsica.
Accés als cicles formatius de grau mitjà:
- accés via ESO.
- accés via mòduls obligatoris de PQPI.
- accés per altres vies.
Accés als cicles formatius de grau superior:
- accés via batxiller.
- accés via títol de grau mitjà i curs específic a grau superior.
- accés per altres vies.
INSTRUCCIONS I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
 La sol·licitud s’ha d’emplenar amb majúscules i s’hi ha d’adjuntar tota la documentació que acredita l’accés















per la via corresponent. Totes les còpies s’han de presentar amb l’original perquè el centre pugui acarar-les.
En el cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, s’ha d’acompanyar amb el document oficial
d’identificació del pare, de la mare o del tutor legal 1. A més, les persones sol·licitants dels cicles formatius de
formació professional bàsica també han d’emplenar les dades del pare, de la mare o del tutor legal 2 i s’han
d’acompanyar amb el document oficial d’identificació.
S’ha de presentar la documentació que acredita que la persona sol·licitant té la nacionalitat espanyola, el
certificat de registre de ciutadania comunitària, la targeta familiar de ciutadà de la Unió Europea o una
autorització de residència (o de residència i treball) a Espanya en vigor, d’acord amb el que es determina en
la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.
La persona interessada, abans d’emplenar la sol·licitud, s’ha d’informar dels horaris i dels centres on
s’imparteixen els cicles formatius en els quals sol·licita l’admissió. A la sol·licitud també es poden indicar, per
ordre de preferència, tres cicles formatius més que es vulguin cursar. És obligatori indicar l’horari en què es
vol cursar; en cas contrari, el centre pot adjudicar d’ofici l’horari que estimi més convenient, sense dret a
reclamació.
Les caselles ombrejades les ha d’emplenar el centre en el qual es tramita la sol·licitud.
Que la persona sol·licitant estigui pendent de setembre o d’homologació vol dir que sol·licita plaça dins el termini
de sol·licitud d’admissió al mes de juny, encara que no té els requisits acadèmics o està pendent
d’homologació dels seus estudis, però la documentació que acredita que ha obtingut els requisits d’admissió
s’ha d’aportar abans del dia que s’estableix al calendari d’admissió. Les persones que acrediten els requisits
d’accés al mes de setembre que hagin cursat ensenyaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears no
han d’aportar aquesta documentació, ja que aquesta informació ja està a disposició de l’Administració
educativa. Només l’han d’aportar les persones que han obtingut els requisits d’accés en una altra comunitat
autònoma.
Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que estiguin en condicions d’obtenir la
qualificació professional per a la qual prepara el cicle formatiu (o com a mínim, superar algun mòdul
associat a una unitat de competència del cicle formatiu i que compleixin els requisits que donen accés al cicle
per la via corresponent), han d’aportar el dictamen d’escolarització emès pels equips d’orientació educativa i
psicopedagògica o pel departament d’orientació del centre del qual es prové i/o el certificat oficial que
acredita el tipus i grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria de
serveis socials.
Els esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment que vulguin accedir a la plaça que tenen reservada en els cicles
formatius han d’aportar la documentació que acrediti aquesta condició.
Per accedir al cicle de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21) s’ha de presentar original i fotocòpia del
permís de conducció vigent (de la classe B, com a mínim).
Per accedir al cicle formatiu de grau superior de Transport marítim i pesca d’altura (MAP32) s’ha d’aportar
un certificat mèdic oficial que acrediti que no es pateixen alteracions en la percepció dels colors que puguin
impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu, o el reconeixement
mèdic d’embarcament marítim vigent i apte sense restriccions, expedit per l’Institut Social de la Marina.

Observacions:
Si no s’obté una plaça en el cicle que es vol cursar, cal conservar aquesta sol·licitud per presentar-la com a documentació
adjunta en propers processos d’admissió a cicles formatius.

Les persones admeses que figuren en les llistes definitives per a cadascuna de les vies d’accés s’han de matricular
dins del període que es determini. Si no es matriculen en aquest termini, queden fora del procés d’admissió als
cicles formatius.

DOCUMENTS QUE ACREDITEN TENIR LES CONDICIONS PER ACCEDIR A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
- Certificat sobre la proposta d’incorporació d’alumnes als cicles de formació professional bàsica, només a l’efecte
d’admissió a formació professional bàsica.
- Certificat acadèmic amb la nota mitjana de les matèries avaluades en els estudis d’ESO.
DOCUMENTS QUE ACREDITEN TENIR LES CONDICIONS PER ACCEDIR A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
ACCÉS VIA ESO
 Títol de graduat en educació secundària (ESO), tècnic (cicles formatius de grau mitjà), tècnic auxiliar (FP1) o estudis
declarats equivalents. S’ha d’adjuntar una còpia del títol corresponent i una còpia del certificat acadèmic personal. La
nota mitjana dels estudis cursats ha de figurar al document que s’aporti o, com a mínim, la qualificació obtinguda a
cadascuna de les matèries, àmbits o mòduls.
 Tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos de BUP o el segon curs del primer cicle
experimental de REM. S’ha d’adjuntar una còpia del títol, el llibre de qualificacions corresponent o una còpia del
certificat acadèmic personal. La nota mitjana dels estudis cursats ha de figurar al document que s’aporti o, com a
mínim, la qualificació obtinguda a cadascuna de les matèries cursades.
 Haver superat, dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla de 1963 o el segon de comuns
experimental. S’ha d’adjuntar una còpia del títol o d’un certificat acadèmic personal. La nota mitjana dels estudis
cursats ha de figurar al document que s’aporti o, com a mínim, la qualificació obtinguda a cadascuna de les matèries
cursades.
 Convalidació o homologació dels estudis cursats mitjançant sistemes educatius estrangers. S’ha d’aportar una còpia
del document que ho acredita.
 Les persones que varen demanar una plaça en el mateix cicle en processos d’admissió a cicles formatius anteriors i no la
varen obtenir han d’aportar les sol·licituds d’admissió corresponents als processos d’admissió anteriors.
ACCÉS VIA MÒDULS OBLIGATORIS DE PQPI
 Certificat acadèmic que acredita que s’han superat els mòduls obligatoris d’un PQPI. S’ha de presentar el certificat
acadèmic que ho acredita (aquest certificat ha d’incloure la nota mitjana obtinguda). També hi ha de figurar el perfil
professional del PQPI.
ACCÉS PER ALTRES VIES
 Certificat d’haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.
 Certificat d’haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau
mitjà i a les formacions esportives de nivell I.
 Certificat d’haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional.
 Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 Documentació que justifica l’exempció de fer la prova d’accés a grau mitjà:
- Certificat de tenir superada una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
- Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de
grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
- Certificat de tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau superior d’ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny.
- Certificat de tenir superada la prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors de grau de disseny, grau
d’art dramàtic i grau de música.
 Documentació que justifica tenir l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de
formació professional.
 Documentació que justifica tenir superades alguna de les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de
formació.
 Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no es té cap titulació o requisit que permeti
l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà.
 Atès que l’experiència laboral és un criteri de preferència a l’hora d’adjudicar les places, si se’n té, s’ha de presentar:
-

Certificat de l’empresa o de les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral (amb la durada del contracte o dels
contractes, l’activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d’hores dedicades a aquella activitat, el grup
de cotització i la categoria o les categories professionals). En el cas de treballadors que fan feina per compte propi,
certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de la persona interessada sobre l’activitat laboral que
desenvolupa. En el cas de treballadors del mar, en lloc d’un certificat d’empresa, la llibreta d’inscripció marítima
expedida pel Ministeri de Foment (en aquest document oficial es fa constar cadascun dels embarcaments que ha fet
la persona interessada, el dia d’inici i de finalització, el nom del lloc de feina al vaixell, el nom del vaixell i l’empresa a
la qual pertany).

-

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat en què
s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el
règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral). En el cas de treballadors del mar, en lloc del
certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o mutualitat laboral, el certificat que expedeix l’Institut
Social de la Marina.

DOCUMENTS QUE ACREDITEN TENIR LES CONDICIONS PER A L’ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR
ACCÉS VIA BATXILLER
Títol de batxiller (LOGSE o LOE). S’ha d’adjuntar una còpia del títol corresponent i una còpia del certificat acadèmic
personal. La nota mitjana del batxillerat, de la modalitat i de les matèries cursades han de figurar al document que
s’aporti.
Títol de tècnic superior, tècnic especialista o titulació universitària. S’han d’adjuntar una còpia del títol corresponent,
del llibre de qualificacions i del certificat acadèmic personal. La nota mitjana dels estudis cursats ha de figurar al
document que s’aporti.
Ensenyaments de COU. S’han d’adjuntar una còpia del llibre de qualificacions de BUP i del certificat acadèmic
personal que inclogui les qualificacions de COU o còpia d’un certificat acadèmic personal que inclogui les
qualificacions de BUP i COU.
Batxiller experimental. S’ha d’adjuntar una còpia del certificat acadèmic personal que inclogui les qualificacions
obtingudes al 1r i al 2n curs.









PREU. S’ha d’adjuntar una còpia del certificat acadèmic personal que inclogui les qualificacions obtingudes.
Convalidació o homologació dels estudis cursats mitjançant sistemes educatius estrangers. S’ha d’adjuntar una còpia
del document que ho acredita.




ACCÉS VIA TÍTOL DE GRAU MITJÀ I CURS ESPECÍFIC A GRAU SUPERIOR
Certificat del curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior. S’ha d’adjuntar una còpia del
certificat corresponent amb la qualificació obtinguda.
Títol de tècnic. S’ha d’adjuntar la còpia del títol corresponent i del llibre de qualificacions i una còpia del certificat
acadèmic personal. La nota mitjana dels estudis cursats ha de figurar al document que s’aporti.




ACCÉS PER ALTRES VIES
Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional. S’accedeix al
cicle o cicles de grau superior que consten en el certificat.
Documentació que justifica l’exempció de fer totes les parts de la prova d’accés a cicles de grau superior de formació
professional. S’accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que permet, segons la normativa
vigent, l’exempció de fer la part específica presentada.
Documentació que justifica tenir superada alguna de les parts de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior
de formació professional i l’exempció de fer l’altra part de la prova. Si la part superada és la part específica, s’accedeix
als cicles formatius de grau superior de les famílies professionals incloses en l’opció corresponent, segons la normativa
vigent. Si la part superada és la part comuna, s’accedeix al cicle o cicles de grau superior de formació professional que
permet, segons la normativa vigent, l’exempció de fer la part específica presentada.
Certificat de tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, en què consti la qualificació
final numèrica i l’opció superada.
Declaració jurada que indiqui que, en el moment de sol·licitar la plaça, no es té cap titulació o requisit que permeti
l’accés directe als cicles formatius de grau superior.
Atès que l’experiència laboral és un criteri de preferència a l’hora d’adjudicar les places, si se’n té, s’ha de presentar:








-

Certificat de l’empresa o de les empreses on s’ha adquirit l’experiència laboral en què s’especifiqui la durada del
contracte o dels contractes, l’activitat laboral desenvolupada, el període i nombre total d’hores que s’ha dedicat a
aquella activitat, el grup de cotització i la categoria o les categories professionals que va tenir. En el cas de
treballadors que fan feina per compte propi, certificat d’alta en el cens d’obligats tributaris i una declaració de la
persona interessada sobre l’activitat laboral que desenvolupa. En el cas de treballadors del mar, en lloc d’un
certificat d’empresa, la llibreta d’inscripció marítima expedida pel Ministeri de Foment (en aquest document oficial
es fa constar cadascun dels embarcaments que ha fet la persona interessada, el dia d’inici i de finalització, el nom
del lloc de feina al vaixell, el nom del vaixell i l’empresa a la qual pertany).

-

Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat en què
s’esmenti l’empresa, el grup de cotització i el període de contractació, o si n’és el cas, el període de cotització en el
règim especial de treballadors autònoms (informe de vida laboral). En el cas de treballadors del mar, en lloc del
certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o mutualitat laboral, el certificat que expedeix l’Institut
Social de la Marina.

