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2. El dret d’accés es farà mitjançant petició individualitzada relativa als
documents o les dades que es vulguin consultar, prèvia justificació de l’interès
de la persona que en fa la sol·licitud. Aquest dret d’accés podrà ser denegat quan
l’interès no quedi suficientment acreditat o quan prevalguin raons d’interès
públic.
3. Pel que fa al funcionament del Registre de Títols Acadèmics i
Professionals i a l’accés a les dades, caldrà respectar les normes establertes per
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El conseller de Turisme
Celestí Alomar Mateu

Article 4
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Els centres docents, d’ofici o després de la sol·licitud de la persona
interessada, proposaran a la conselleria competent l’expedició dels títols acadèmics
i professionals i la inscripció en el Registre, d’acord amb les dades personals de
l’alumne i els ensenyaments que ha cursat segons el seu expedient

Núm. 4898
Decret 31/2000, de 3 de març, pel qual es crea el Registre de Títols
Acadèmics i Professionals de les Illes Balears

Article 5
La inscripció de cada títol en el Registre constarà de les dades següents:

La Constitució espanyola reserva per a l’Estat la competència exclusiva
sobre la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols
acadèmics i professionals.

1. Clau registral única
2. Dades identificatives del titular:
-Cognoms i nom del titular.
-Data de naixement.
-Municipi i província, o divisió administrativa.
-País.
-Nacionalitat.
-Número de DNI o passaport, cèdula d’identitat o document anàleg.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/
1983, de 25 de febrer, estableix, a l’article 15.1, que correspon a la Comunitat
Autònoma la competència del desenvolupament legislatiu i l’execució de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, estableix, a l’article 4.4, que els títols acadèmics i professionals seran
homologats per l’Estat i expedits per les administracions educatives en les
condicions previstes en aquesta Llei i per les normes bàsiques i específiques que
es dicten amb aquest fi.
El Reial decret 733/1995, de 5 de maig, aprova les normes reguladores de
les condicions en què les administracions educatives hauran de dur a terme
l’expedició dels títols corresponents als estudis establerts per la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, i de les titulacions a què es refereix el Reial decret 967/1988,
de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments d’idiomes. L’esmentat
Reial decret garanteix el caràcter oficial i la validesa d’aquestes titulacions en tot
el territori de l’Estat espanyol i llur reconeixement internacional.
Posteriorment, el Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, aprova el
traspàs de funcions i serveis en matèria d’ensenyament no universitari de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En compliment de l’article 4 del Reial decret 733/1995, de 5 de maig, escau
crear el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de les Illes Balears.
En virtut de tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura i haventho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 3 de març de 2000,

DECRET
Article 1
Es crea el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de les Illes Balears
corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu i del Reial decret 967/1988,
de 2 de setembre, sobre ordenació dels ensenyaments d’idiomes. Aquest Registre
estarà adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació no universitària.
Article 2
El Registre de Títols Acadèmics i Professionals de les Illes Balears serà
públic, i s’hi inscriuran tots els títols corresponents a l’alumnat que ha finalitzat
els estudis esmentats a l’article 1 en els centres docents de les Illes Balears.
Article 3
1. Podran accedir a les dades del Registre de Títols Acadèmics i
Professionals de les Illes Balears els seus titulars, com també les persones que
acreditin un interès legítim i directe per fer-ho.

3. Dades identificatives del centre docent en el qual l’alumne ha acabat els
estudis:
-Denominació.
-Número de codi.
-Municipi i província, o divisió administrativa.
4. Dades dels estudis acabats per l’alumne que donen dret a l’obtenció del
títol:
-Estudis superats: Reial decret regulador dels ensenyaments mínims i
norma que aprova el pla d’estudis.
-Qualificació obtinguda (en els casos en què una norma bàsica estableixi
que és prescriptiva).
-Denominació del títol o certificat.
-Data d’acabament dels estudis.
-Data d’expedició.
Article 6
1. Els títols inscrits són documents públics i només podran ser modificats,
alterats o esmenats quan legalment escaigui.
2. L’expedició d’un títol duplicat per pèrdua o destrucció tendrà la
mateixa clau de registre que l’original.
3. La facultat de certificar les dades del Registre de Títols correspon a
la unitat administrativa competent de la Direcció General de Planificació i
Centres.
Article 7
La Direcció General de Planificació i Centres trametrà al Registre Central
de Títols del Ministeri d’Educació i Cultura les inscripcions efectuades en el
Registre de Títols de les Illes Balears en el termini d’un mes, comptador des de
la data del corresponent assentament en el registre.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller d’Educació i Cultura per dictar quantes disposicions
siguin necessàries per a l’execució i el desenvolupament d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia de la seva publicació al
BOIB.
Palma, 3 de març de 2000

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

— o —Núm. 4980
Decret 34/2000, de 3 de març, pel qual es modifica el Decret 126/
97, de 3 d’octubre, de creació del Consorci per al Foment de l’Ús
de la Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears (COFUC),
modificat pel Decret 35/1998, de 13 de març.

El Conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

ANNEX I
Article 1

Per tal d’adaptar el COFUC a les noves necessitats i a la nova política en
matèria de cultura i política lingüística del Govern de les Illes Balears, es proposa
la modificació del Decret 126/97, de 3 d’octubre, de creació del Consorci per al
Foment de l’Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears, modificat pel
Decret 35/1998, de 13 de març.
Les Illes Balears, en virtut del que estableix l’Estatut d’autonomia, tenen
competències exclusives en matèria de llengua i cultura. A més, l’any 1995 gran
part d’aquestes competències varen ser transferides als consells insulars, amb la
qual cosa la necessitat d’una coordinació, una planificació i una rendibilitat de
la política cultural i lingüística de les diferents administracions sembla una
necessitat irrenunciable.
En aquests moments, el Govern de les Illes Balears manifesta la voluntat
d’impulsar una política lingüística basada en la coordinació i la unió d’esforços
de les diferents administracions públiques, i una política cultural basada en la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i els intercanvis entre illes.
Per això, en data 16 de febrer de 2000, el Consell de Direcció del Consorci
va aprovar per unanimitat la modificació dels seus Estatuts, perquè, d’acord amb
un nou enfocament, amb la creació d’una direcció general de política lingüística
diferenciada de la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears i
amb la voluntat de coordinació i col·laboració amb els consells insulars,
s’aconsegueixin assolir els objectius següents:
a) La formació lingüística no reglada dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. En aquest àmbit, fomentarà l’organització de cursos, seminaris,
conferències, centres d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies
formatives.
b) El foment dels usos socials de la llengua catalana, com ara el doblatge
de pel·lícules, l’emissió radiofònica i televisiva i la presència del català a la
premsa, al món judicial, empresarial i a tots els àmbits de la vida diària.
c) La investigació en el camp sociolingüístic i, de manera especial, sobre
l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
d) La publicació de materials diversos relacionats amb la finalitat del
Consorci.
e) La projecció exterior de la cultura de les Illes Balears: programació de
gires, circuits i altres iniciatives per fer present la producció cultural illenca fora
de les Balears.
f) La programació de diverses activitats relatives a l’intercanvi i la relació
entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior,
d’acord amb els consells insulars.
g) La realització d’activitats que s’adiguin amb la finalitat del Consorci.

Es crea el Consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció
exterior de la cultura de les Illes Balears, com a ens associatiu amb personalitat
jurídica pròpia, integrat pel Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears. També s’hi podran incorporar el Consell Insular de Mallorca, el Consell
Insular de Menorca i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Article 2
El Consorci es crea amb els objectius següents:
a) La formació lingüística no reglada dels ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. En aquest àmbit, fomentarà l’organització de cursos, seminaris,
conferències, centres d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies
formatives.
b) El foment dels usos socials de la llengua catalana, com ara el doblatge
de pel·lícules, l’emissió radiofònica i televisiva i la presència del català a la
premsa, al món judicial, empresarial i a tots els àmbits de la vida diària.
c) La investigació en el camp sociolingüístic i, de manera especial, sobre
l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears.
d) La publicació de materials diversos relacionats amb la finalitat del
Consorci.
e) La projecció exterior de la cultura de les Illes Balears: programació de
gires, circuits i altres iniciatives per fer present la producció cultural illenca fora
de les Balears.
f) La programació de diverses activitats relatives a l’intercanvi i la relació
entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior,
d’acord amb els consells insulars.
g) La realització d’activitats que s’adiguin amb la finalitat del Consorci.
Article 4
El Consorci és un ens públic i s’haurà d’ajustar, pel que fa a la contractació,
a la normativa que regula la contractació de les administracions públiques.
Article 5
El Consorci tindrà el domicili a Palma, a la seu que li assigni la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Article 6

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 3 de març de 2000,

DECRET
Article únic
Es modifiquen els articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 dels Estatuts del Consorci per al Foment de l’Ús de la
Llengua Catalana, pròpia de les Illes Balears, que queden redactats d’acord
amb l’annex I. La redacció completa dels nous estatuts queda establerta a l’annex
II.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquest Decret.
Disposició final

El Consorci s’haurà de regir pels òrgans següents:
6.1 Col·legiats:
El Consell de Direcció
6.2 Personals:
a) Presidència
b) Vicepresidència
Article 7
7.1 El Consell de Direcció, òrgan superior del Consorci, està format per la
presidència, la vicepresidència i els vocals en la proporció següent: dos
representants del Govern de les Illes Balears, nomenats pel conseller d’Educació
i Cultura, dos representants de la Universitat de les Illes Balears, que nomenarà
el rector de la UIB i, en cas d’estar integrats al Consorci, un representant del
Consell de Mallorca, un representant del Consell de Menorca i un representant
del Consell d’Eivissa i Formentera.
7.2 Assistiran a les sessions del Consell de Direcció, amb veu però sense

