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Recomendación dirixida á Consellería de Economía e Industria para a coordinación
administrativa no ámbito das cualificacións profesionais e a regulación dunha acreditación
parcial de competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.

Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2015

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
………………………. referente ás dificultades que estaba a atopar para acadar o certificado que
lle permitira ser responsable técnico dun taller de cristalería do automóbil.

ANTECEDENTES

O asunto da queixa fora obxecto de análise nun expediente anterior (D.3.Q/1880/13) no que
sinalábamos ao interesado, de acordo coa información achegada pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, o seguinte:

1. O Decreto 70/2011, do 7 de abril, da Consellería de Economía e Industria, polo que se
regulan a actividade industrial e a prestación de servizos nos talleres de reparación de
vehículos automóbiles e dos seus equipamentos e compoñentes (Diario Oficial de Galicia
núm. 80, do 26/04/2011), no seu artigo 3° clasifica os talleres segundo catro criterios. O
segundo deles "Pola súa rama de actividade " distingue entre:

a) De mecánica. Son os que realizan traballos de reparación ou substitución no sistema mecánico do
vehículo, incluídas as súas estruturas portantes, equipamentos e elementos auxiliares, excepto o
equipamento eléctrico e electrónico.

b) De electricidade e electrónica. Son os que realizan traballos de reparación ou substitución do
equipamento eléctrico e electrónico do automóbil, tanto básico do equipamento motor como os
auxiliares das luces, sinalización, acondicionamento e instrumental de indicación e control.

Expediente: D.3.Q/24014/14
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c) De carrozarías. Son os que realizan traballos de reparación ou substitución nos elementos da
carrozaría, gornición e acondicionamento interior e exterior deles.

d) De pintura. Son os que realizan traballos de pintura, revestimento e acabamento de carrozarías.

4.-Polo seu campo parcial de actividade, son os especializados en realizar traballos limitados a actividades de
instalación, reparación ou substitución sobre determinadas partes, equipos o sistemas del vehículo, entre eles,

d) Lunas e parabrisas

O artigo 4° establece os requisitos necesarios para o inicio da actividade entre os que
destacan:

- A persoa física ou xurídica que desexe exercer esta actividade deberá presentar, no
departamento territorial da consellería competente en materia de industria onde estea
situado o taller, a declaración responsable, en que a persoa titular do taller, ou a persoa que
a represente legalmente, indique a clasificación do taller, manifeste que cumpre os
requisitos establecidos nos números 7 e 8 dese artigo, que dispón da documentación que así
o acredita, que se compromete a manter o seu cumprimento durante a vixencia da
actividade e que se responsabiliza de que a execución dos traballos se efectúa de acordo
coas normas e requisitos que se establecen neste decreto.

- De xeito previo a esta declaración, a persoa titular do taller ou a persoa que a represente
legalmente solicitará ao departamento territorial da consellería competente en materia de
industria a inscrición do establecemento do taller e das instalacións deste sometidas a
lexislación específica de seguridade industrial nos rexistros pertinentes, seguindo para tal
efecto a lexislación que sexa de aplicación en cada caso.

- Unha vez inscritos o establecemento e as instalacións nos rexistros pertinentes e recibida a
declaración responsable, o departamento territorial da consellería competente en materia
de industria asignará un número de identificación ao taller e remitirá ao Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio os datos correspondentes para a súa inclusión no Rexistro
Integrado Industrial.

- Os talleres deberán dispor da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos.

- Os talleres deberán dispor dos medios técnicos necesarios para prestar os seus servizos en
condicións de seguridade.
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Dentro deses medios técnicos os talleres deberán dispor, polo menos, dunha persoa
responsable técnica que acredite a súa preparación e idoneidade mediante calquera das
seguintes formas:

a) Dispoñer dun título universitario cuxo plan de estudos cubra as materias obxecto da actividade
que se vai desenvolver no taller.

b) Dispoñer dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade incluído no
Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no que o seu ámbito de competencias coincida coas
materias obxecto da actividade que se vai desenvolver no taller.

c) Ter recoñecida unha competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acordo co
estipulado no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas por experiencia laboral, nas materias obxecto da actividade que se vai
desenvolver no taller.

2. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poñía de manifesto que,
como se establece no Decreto 70/2011, a consellería competente para a autorización da
posta en marcha dun taller de automoción e do requisito académico ou profesional mínimo
esixido é a Consellería de Economía e Industria.

3. No mesmo Decreto 70/2011 se establece que non sempre é preciso dispor dun título de
Formación Profesional para o establecemento dun taller de automoción. Os títulos de
Formación Profesional soamente poden ser expedidos pola administración educativa; en
Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Polo tanto, ningunha
outra institución, xa sexa pública ou privada, pode expedir un "título" de responsable de
taller.

4. Por outra banda, a situación aínda se complica máis porque a normativa sobre
cualificacións profesionais remítese aos certificados de profesionalidade, que son expedidos
pola Consellería de Traballo e Benestar e que, como se indica no Decreto 70/2011, tamén
son válidos para poñer en marcha un taller de automoción. No seu momento, a Consellería
de Traballo e Benestar lle sinalou ao promotor da queixa que cabía a realización do Ciclo de
FP de carrozarías (módulos relacionados con cristais e parabrisas) ou ben un certificado de
profesionalidades como o de "Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de
vehículos" (TMVL0209), que conta cun módulo de elementos movibles de 220 horas. O
problema do certificado é que, polo de agora, non hai ningún centro na provincia da Coruña
que o teña homologado.

5. O informe salientaba que, tendo en conta a súa experiencia profesional de máis de vinte
anos no sector, logo de analizar a normativa reguladora da actividade de prestación de



4

servizos nos talleres de reparación, e en base as posibilidades que ofrece o sistema
educativo e a lexislación sobre cualificacións profesionais, o procedemento de
recoñecemento da experiencia profesional, convocado pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria e realizado ao abeiro do RD 1224/2009, resultaba ser
o máis axeitado para atender este caso. A través da inscrición e participación do interesado
no procedemento naquela o naquelas unidades de competencia que se relacionen coa súa
actividade empresarial, podería obter a formación e cualificación requiridas para ser o
responsable técnico do taller.

6. O informe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria concluía que o
procedemento de recoñecemento da experiencia profesional constitúe, a día de hoxe, o
mecanismo máis rápido e flexible para acadar o requisito da cualificación, sen necesidade de
preparar extensos contidos teóricos incluídos nos desenvolvementos curriculares dos títulos
de Formación Profesional ou nos programas formativos dos certificados de profesionalidade.

Polo tanto, das opcións b) e c) do Decreto 70/2011, da Consellería de Economía e Industria,
se lle suxería optar pola terceira vía, o procedemento de recoñecemento da experiencia
profesional en certas unidades de competencia da familia profesional de Transporte e
Mantemento de vehículos. Naqueles intres, o procedemento de inscrición estaba xa
pechado pero se anunciaba unha nova convocatoria.

O informe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria manifestaba que
o interesado debía dirixirse á consellería competente para a autorización da posta en
marcha dun taller de montador de cristais de automóbiles (a Consellería de Economía e
Industria) para que lle informaran por escrito do requisito exacto que lle esixirían neste caso.
Posteriormente, podería acudir ao orientador ou orientadora do centro integrado de
formación profesional máis próximo ó seu domicilio (o CIFP Someso da Coruña, sito na Rúa
Someso núm. 6), ou ao Servizo de Orientación Profesional e Relación con Empresas da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (teléfono 981 546 546) onde lle
podían informar polo miúdo dos pasos que tería que realizar para conseguir os certificados
ou títulos que se lle esixan.

7. A Consellería de Economía e Industria informoulle por escrito en agosto de 2013 que no
caso de optar pola opción c) das previstas no artigo 4 punto 9 do Decreto 70/2011, a persoa
que figure como responsable técnico do taller debería dispor dun certificado de
recoñecemento de competencia profesional adquirida por experiencia laboral relacionado
coa actividade a desenvolver (colocación de parabrisas en vehículos). A competencia para a
emisión deste certificado, segundo afirmaba a Consellería de Economía e Industria, é
exclusivamente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
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8. Por outra banda, nun novo escrito remitido recentemente polo interesado manifestaba o
seu malestar polo feito de que superou unha unidade de competencia (UC0128_2), que
pouco ou nada ten que ver coa cristalería de automoción. Reclama que si queren que se
acredite para ser responsable técnico dun taller de lunas, que é o que lle esixe a Consellería
de Economía e Industria, as probas deberían ter que ver coa ocupación ou actividade
profesional que pretende desenvolver e non con coñecementos alleos ao posto de traballo
pretendido, como desmontar un aire acondicionado, que foi o que se lle requiriu na
avaliación.

ANALISE

A situación denunciada polo promotor da queixa pon de manifesto unha actividade
administrativa que pode ser lesiva dos dereitos das persoas xa que esta afectando ao
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou
de vías non formais de formación e, en definitiva, pode afectar á empregabilidade dos
cidadáns, a mobilidade, ao fomento da aprendizaxe ao longo da vida e a cohesión social,
especialmente daqueles colectivos e persoas que carecen dunha cualificación recoñecida,
obxectivos todos eles que teñen carácter prioritario, segundo o Real Decreto 1224/2009, de
17 de xullo.

1.- Apréciase, en primeiro termo, unha concorrencia de competencias entre tres consellerías
neste ámbito. Esta situación é contraria a principios básicos da organización administrativa
que non xustifican que a mesma competencia sexa atribuída a varios órganos no mesmo
nivel xerárquico e mesmo pode orixinar unha falta de coordinación que, neste ámbito, ten
decisiva importancia porque trátase dunha cuestión de gran complexidade técnica:

-A Consellería de Traballo e Benestar ten as competencias sobre o Sistema de Cualificacións
Profesionais de Galicia, que ponse en marcha baixo a dirección do Consello Galego de
Formación Profesional (Decreto 110/1999, do 8 de abril, modificado polo Decreto 214/2003,
do 20 de marzo), órgano consultivo e de participación dos axentes sociais e económicos do
ámbito galego, que ten como obxectivo básico coordinar todas as ensinanzas e accións de
formación profesional que se acometen ou vaian acometer na Comunidade Autónoma. Da
Dirección Xeral de Emprego e Formación da consellería depende o Instituto Galego das
Cualificacións (Decreto 93/1999, do 8 de abril) como órgano de carácter técnico que
executará, dentro das súas competencias, as liñas aprobadas polo Consello.

O Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Traballo e Benestar, atribúelle á Dirección Xeral de Emprego e Formación o
desenvolvemento das funcións en materia de formación para o emprego, cualificacións e
intermediación no mercado de traballo, colocación e orientación laboral. Dentro desta,
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atribúelle ao Instituto Galego das Cualificacións, creado polo Decreto 93/1999, do 8 de abril,
entre outras, a seguinte función: «coordinación, xestión e desenvolvemento do
procedemento de recoñecemento das competencias profesionais nas diferentes
cualificacións profesionais que compoñen o Catálogo nacional das cualificacións
profesionais». Coa finalidade de que todas aquelas persoas que precisan dispoñer dunha
acreditación oficial das súas competencias profesionais e que poidan continuar co exercicio
das súas actividades e de conformidade co procedemento regulado no Real decreto
1224/2009, a Dirección Xeral de Emprego e Formación convoca o procedemento para a
acreditación das unidades de competencia en determinadas cualificacións profesionais en
certas familias profesionais. Así se ten feito, por exemplo coa 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 (DOG 4 de
decembro de 2014).

-Idéntica función a desenvolve a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria. Case nas mesmas datas convocouse, por Orde do 16 de decembro de 2014
(DOG do 2 de xaneiro de 2015), o proceso de acreditación de competencias profesionais
adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en
determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
O preámbulo da devandita orde declara que “Para a implantación do procedemento en
Galicia, o Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúe á Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as competencias para a promoción
e o desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes
familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Así
mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Formación Profesional a quen lle
corresponde a organización e coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e
acreditación de competencias profesionais”.

A tal fin o Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
órganos da Xunta de Galicia, recolle a Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e
Avaliación da Formación Profesional, creada pola Lei 3/2002, do 29 de abril, como ente de
dereito público adscrito á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que
ten entre as súas funcións a avaliación da competencia profesional da poboación activa no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Ademais, a Consellería de Economía e Industria ten competencias para a determinación
normativa dos requisitos e condicións precisas para o desenvolvemento da actividade
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industrial e do acceso ás actividades de servizos. En exercicio desta competencia, ditouse o
Decreto 70/2011, do 7 de abril, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de
servizos nos talleres de reparación de vehículos automóbiles e dos seus equipamentos e
compoñentes. Esta norma ten como finalidade declarada “suprimir as barreiras e reducir as
trabas ao acceso da actividade de servizos e ao seu exercicio”, desenvolvendo a Lei 17/2009,
do 23 de novembro e a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis
para a súa adaptación á lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio.

2.- Lamentablemente, a situación creada é de enorme confusión, non só polos problemas
derivados do exercicio de competencias concorrentes por varias consellerías, senón pola
falta dun axeitado desenvolvemento das unidades de competencia que deben ser superadas
para o exercicio de certas ocupacións ou postos de traballo. Neste caso concreto, pola
absoluta indeterminación das competencias concretas que cómpre acreditar para a
actividade de servizos na familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos xa
que non existe na comunidade autónoma un catálogo preciso desas unidades de
competencia en relación con actividades concretas. Esta correspondencia existe, en cambio,
nas fichas dos certificados de profesionalidade do Servicio Público de Empleo Estatal
(TMVL0209).

A redacción do artigo 4, punto 9, letra c) do Decreto 70/2011 é confusa porque podería
interpretarse como unha competencia profesional, é dicir, a superación dunha única
unidade de competencia, sen especificar claramente se deben superarse as tres unidades de
competencia da cualificación profesional de referencia ou non. Hai que salientar que o artigo
8 da Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, expresamente dedicado ao recoñecemento,
avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais, recolle no apartado 1 o
carácter e validez dos títulos de formación profesional e dos certificados de profesionalidade
e establece, no seu apartado 2, que a avaliación e acreditación das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación
terá como referente o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e desenvolverase
seguindo, en todo caso, criterios que garantan a fiabilidade, obxectividade e rigor técnico da
avaliación. Indica, así mesmo, que as competencias profesionais así avaliadas, cando non
completen as cualificacións recollidas nalgún título de formación profesional ou certificado
de profesionalidade, recoñeceranse a través dunha acreditación parcial acumulable coa
finalidade, no seu caso, de completar a formación conducente á obtención do
correspondente título ou certificado. Da interpretación desta norma e as concordantes, é
posible unha acreditación parcial de competencias profesionais adquiridas por experiencia
laboral, mesmo dunha única unidade de competencia, que permitiría xa un
desenvolvemento profesional aínda que limitado á competencia acreditada e que podería
completarse, se tal fora a vontade do interesado, con outras competencias recollidas na
cualificación dun título de FP ou nun certificado de profesionalidade.
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3.- Por último, a normativa non detalla as unidades de competencia que están vinculadas ás
materias obxecto da actividade que se vai desenvolver. Xa que logo, o procedemento de
recoñecemento da experiencia profesional, que foi concibido como un mecanismo rápido e
flexible para acadar o requisito da cualificación, sen necesidade de preparar extensos
contidos teóricos incluídos nos desenvolvementos curriculares dos títulos de Formación
Profesional ou nos programas formativos dos certificados de profesionalidade, tal como
sinala o informe da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convértese
na práctica nun ámbito no que podería esixirse unha sobrecualificación ou no que se
avaliaría aos candidatos sobre aspectos e coñecementos afastados da súa experiencia
profesional e do seu sector de actividade, ocupación ou posto de traballo pretendido. O feito
de estar formalmente incardinadas na mesma familia profesional, na mesma área ou nunha
cualificación profesional de referencia esixe que as unidades de competencia que cómpre
acreditar ou que poden avaliarse para actividades concretas nos distintos sectores
profesionais se axusten á formación adquirida que sexa necesaria para o posto de traballo,
co fin prioritario, nestes intres, de facilitar a inserción e integración laboral. O acceso a un
posto de traballo é nestes momentos para moitas persoas un obxectivo máis urxente e
apremiante que a progresión persoal, o aprendizaxe permanente ou o incremento da
cualificación profesional.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa consellería a
seguinte recomendación:

Que a maior brevidade posible, se coordine cos órganos competentes das
consellerías con facultades normativas e de xestión no ámbito das cualificacións
profesionais co obxecto de determinar con precisión as unidades de competencia
que cómpre superar para acreditar as competencias profesionais adquiridas por
experiencia laboral ou vías non formais de formación nas materias obxecto da
actividade industrial ou de prestación de servizos que se vaian desenvolver, e que
deban ser autorizadas por esa consellería. Debe determinarse a posibilidade dunha
acreditación parcial para certas actividades ou servizos e precisar que
coñecementos ou capacidades deben avaliarse para permitiren o exercicio de certas
actividades profesionais consonte ás esixencias da produción e do emprego.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


