
  

 

 

Què és l’ACTIC? 

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la 

informació i la comunicació”. 

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de 

coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 

comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats 

amb eficàcia i eficiència. 

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en 

TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un 

centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions 

adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat 

d’horaris d'avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal 

esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.  

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o 

avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, 

respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. 

Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció 

professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional. 

 

Competències, nivells i certificats 

El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació: 

 Nivell 1 – Certificat bàsic 

 Nivell 2 – Certificat mitjà 

 Nivell 3 – Certificat avançat 

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es 

desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es 

defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats 

coneixements, procediments i actituds. 

 
 

 



Procediment per obtenir l'acreditació 

És requisit per participar en la prova d'avaluació ser major de setze anys en el moment de 

realitzar-la. 

Per poder realitzar la prova d'avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s'ha 

regulat legalment un sistema d'exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació 

detallada del procediment. 

El tràmit és telemàtic. 

 

http://acticweb.gencat.cat/ca 

 

La persona que vulgui acollir-se a un supòsit d’exempció o bonificació ho haurà de fer-ho 

constar en la sol·licitud i haurà d’autoritzar l’Oficina Gestora perquè consulti les dades 

pertinents. Si no ho autoritza, haurà de presentar els documents acreditatius en el termini de 

10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. 

 

Els passos a seguir, resumidament, són els següents: 

:  

 

Finalitats de l’ACTIC 

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’ACTIC són promoure la capacitació digital de la 

ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, 

assegurar l'eficàcia i l’eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús 

de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC. 

Sintetitzant, amb l’ACTIC es vol aconseguir: 

 Millorar qualitativament l’ús de les TIC. 

 Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC. 

 Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la 

integració de les empreses en la societat de la informació. 

 Incrementar la demanda de les TIC. 

 Incrementar la cohesió digital. 
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