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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

DOG núm.13, do 19 de xaneiro de 2017

A Consellería de Economía, Emprego e 
Industria convocou a principios deste ano 
2017 unha nova convocatoria do 
procedemento de recoñecemento da 
experiencia profesional.

Esta 9ª convocatoria, xestionada polo 
Instituto Galego das Cualificacións, confirma 
a aposta da Xunta de Galicia por favorecer a 
empregabilidade das persoas traballadoras a 
través da consecución dunha acreditación 
oficial con validez en todo o territorio do 
Estado.

Nesta última convocatoria séguese a 
fomentar a acreditación no eido da atención 
sociosanitaria con 892  prazas convocadas. 

Como novidade, este ano incorpóranse as 
cualificacións profesionais de “Operacións de 
vixilancia e extinción de incendios forestais e 
apoio ás continxencias no medio natural e 
rural ( SEA595_2)”, da cal se convocan 70 
prazas 

Recoñecemento da Experiencia Profesional (rEXP)
9ª convocatoria

Cualificación profesional Prazas

Atención sociosanitaria a persoas no 
domicilio

536

Atención sociosanitaria a persoas 
dependentes en institucións sociais 356

Servizos para o control de pragas 108

Xestión de servizos para o control de 
organismos nocivos

50

Socorrismo en espazos acuáticos 
naturais

207

Socorrismo en instalacións acuáticas 438

Extinción de incendios e salvamento 100

Operacións de vixilancia e extinción de 
incendios forestais e apoio a 
continxencias no medio natural e rural 

70

Aproveitamentos forestais 100

Tanatopraxia 150

2.015 prazas

7.566 unidades de competencia

Toda a información sobre o recoñecemento da experiencia profesional recóllese en 
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconecemento-experiencia-profesional
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Recoñecemento da Experiencia Profesional (rEXp)
Resultados 8º convocatoria

Orde 29 de decembro de 2015 ( DOG núm.5, do 11 de xaneiro de 2016) 

3812 persoas solicitaron a súa participación na convocatoria 
desenvolvida no ano 2016 e foron seleccionadas, para iniciar a 
súa fase de asesoramento  un total de 2422 persoas candidatas. 
Os resultados por cualificación profesional foron: 

Cualificacións 
profesionais

Prazas Solicitudes Seleccionados Presentados á 
fase de 

avaliación

Certificados
de 

profesionalidade 
expedidos 

Acreditacións 
parciais de 

unidades de 
competencia 

Atención sociosanitaria a 
persoas  no  domicilio

646 988 699 563 343 186

Atención sociosanitaria a 
persoas dependentes en 
institucións sociais

455 720 516 415 197 185

Servizos para o control 
de pragas

50 218 122 93 66 11

Xestión de servizos para 
o control de organismos 
nocivos

50 110 67 53 29 20

Socorrismo en 
instalacións acuáticas

300 829  294 258 66 155

Socorrismo en espazos 
acuáticos naturais

200 542 247 223 85 124

Confección e 
mantemento de artes e 
aparellos

70 57  42 41 41 0

Aproveitamentos 
forestais 

100 67 35 28 0 26

Extinción de incendios e 
salvamento

250 0 250 200 192 8

Tanatopraxia 150 281 150 138 70 67

TOTAIS 2171 3812 2422 2012 1089 782
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11ª convocatoria das probas de 
avaliación en competencias clave

O día 26 de xuño a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través da Dirección Xeral de 
Orientación e Promoción Laboral publicou os 
resultados definitivos da 11ª convocatoria das 
probas de avaliación en competencias clave 
(Resolución do 27 de febreiro de 2017, DOG núm. 
46 do 7 de marzo).

Estas probas diríxense ás persoas que non posúen 
os requisitos de formación básica (ESO para o nivel 
2 ou bacharelato para o nivel 3) requiridos para 
acceder aos cursos asociados aos novos 
certificados de profesionalidade.

Esta convocatoria reafirma o propósito da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria de 
fomentar a calidade da formación profesional para 
o emprego, mellorando o perfil profesional das 
persoas e motivándoas para progresar no eido do 
emprego e da formación, co obxectivo final de 
acadar a inserción profesional no mercado laboral.

Pode consultar toda a información do 
procedemento de probas de competencias clave no 
portal de emprego: 
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave

COMPETENCIAS
CLAVE

NIVEL 2 NIVEL 3

PRESENTADOS APROBADOS % APROBADOS PRESENTADOS APROBADOS %APROBADOS

Galego 1.957 1.506 76,95% 443 350 79,01%

Castelán 2.123 1.875 88,31% 465 346 74,40%

Matemáticas 2.100 1.685 80,23% 447 294 65,77%

Inglés 921 258 28,01% 306 71 23,20%

TOTAIS 7.101 5.324 74,97% 1.661 1.061 63,87%

Resultados das probas

Houbo 3.814 solicitudes e fixéronse en total 8.762 probas. Como é sendo habitual, as competencias clave 
máis demandadas foron ás de Matemáticas, Lingua castelá e Lingua galega de nivel 2.
A porcentaxe de aptos sitúase nun 74,98 % para o conxunto das probas de nivel 2 e nun 63,88% nas 
probas de nivel 3.

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave
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Para acceder ao contido do estudo prema aquí.

Este estudo persegue dar a coñecer a situación e a evolución do mercado de traballo galego nos distintos 
ámbitos territoriais co fin de comprobar cales son as ocupacións máis representativas e proporcionarlles 
esa información aos profesionais do emprego, da formación e da orientación laboral.

Publicación de carácter anual con 

información referida aos grupos 

ocupacionais que representan unha maior 

ocupabilidade laboral.

Publicación de carácter anual con 

información referida aos grupos 

ocupacionais que representan unha maior 

ocupabilidade laboral.

http://emprego.ceei.xunta.gal/publicacions-recursos?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_7mMF_content=/opencms/Traballo/Contidos/Publicacions/publicacion_0218.html&category=Tema/Formacion_e_cualificacions/&friendlyURL=/portada-formacion-e-cualificacions&activo=Publicacion
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PROFESIÓNS REGULADASPROFESIÓNS REGULADAS (actualización xuño 2017) (actualización xuño 2017)

Análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados 
de profesionalidade das distintas familias profesionais

Neste informe, de revisión permanente, o Instituto Galego das Cualificacións presenta 
un inventario, así como unha análise pormenorizada que pode servir de información 
de consulta aos profesionais do emprego e formación que necesiten orientar sobre as 
formas de obter unha habilitación profesional. Por outra banda, a vinculación existente 
entre estas habilitacións e a formación adquirida a través dun certificado de 
profesionalidade xustifica a información engadida, de ser o caso, sobre a relación 
directa ou indirecta destes coa obtención dunha acreditación para traballar.

Desde o 20 de outubro de 2007, o recoñecemento das cualificacións profesionais 
permite que o beneficiario poida acceder, no Estado membro de acollida, á profesión 
para a que estea cualificado e exercela nas mesmas condicións que os nacionais do 
dito Estado membro cando neste último estea regulada.

FICHAS DO  MERCADO LABORAL GALEGO 2017FICHAS DO  MERCADO LABORAL GALEGO 2017
Análise gráfica da realidade propia da comunidade galega tendo en conta os 

datos de poboación, contratación e paro rexistrado

FICHA DO  MERCADO LABORAL GALEGO FICHAS DOS COLECTIVOS NO MERCADO 
LABORAL GALEGO

FICHAS PROVINCIAIS DO MERCADO LABORAL 
GALEGO

FICHAS COMARCAIS DO MERCADO 
LABORAL GALEGO

Información sobre as 
variables básicas do mercado 
laboral nos colectivos de 
mulleres traballadoras, 
menores de 30 anos, maiores 
de 54 anos e estranxeiros.

Estudo polo miúdo do mercado 
laboral na Comunidade 
Autónoma de Galicia, 
achegando datos de poboación, 
paro rexistrado e contratación.

Información estruturada en 
fichas que proporciona datos 
de poboación, paro rexistrado e 
contratación das catro 
provincias galegas.

Estudo pormenorizado do 
mercado laboral galego nas 
53 comarcas da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Todas as publicacións do IGC en http://emprego.ceei.xunta.gal/publicacions-cualificacions

http://emprego.ceei.xunta.gal/publicacions-cualificacions
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