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pugui interposar qualsevol altre que es consideri convenient.
Palma, 19 d’octubre de 2004
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ball i en matèria d’Educació.
Per tot això,
RESOLC

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
Primer

—o—
Num. 18734
Resolució de la directora general de Formació Professional de 6
d’octubre de 2004, per la qual es regula, amb caràcter experimental a les Illes Balears, el procediment per reconèixer i registrar la formació que imparteixen determinades entitats com a
formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals
El desenvolupament i millora del sistema de formació professional ha
estat una constant en els darrers anys. La Llei orgànica 1/1990, de 3 de octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu es va proposar adequar la formació a
les noves exigències del sistema productiu, i el Programa nacional de formació
professional, elaborat pel Consell General de Formació Professional i aprovat
pel Govern de l’Estat per a 1998-2002, va definir les directrius bàsiques per
aconseguir un sistema integrat de les diferents ofertes de formació professional:
reglada, ocupacional i contínua.
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny de les qualificacions i de la formació professional crea el Catàleg nacional de qualificacions professionals que
estarà constituït per les qualificacions identificades en el sistema productiu i per
la formació associada a aquestes, que s’organitzarà en mòduls formatius, articulats en un catàleg modular de formació professional. La llei estableix que l’oferta de formació sostinguda amb fons públics afavorirà la formació al llarg de
la vida, adequant-se a les distintes expectatives i situacions personals i professionals. Entre les finalitats d’aquesta Llei, es troba la de promoure una oferta
formativa de qualitat, actualitzada i adequada als diferents destinataris d’acord
amb les necessitats de qualificació del mercat laboral i amb les expectatives personals de promoció personal, com també, la d’avaluar aquesta formació i acreditar oficialment la qualificació professional, qualsevol que hagi estat la forma
de la seva adquisició.
Aquesta Llei també preveu en l’article 8.3, als efectes de reconeixement
de les competències professionals avaluades, la possibilitat d’expedició d’una
acreditació parcial quan aquestes competències no completin les qualificacions
recollides en cap títol de formació professional o certificat de professionalitat.
Aquesta acreditació parcial serà acumulable amb la finalitat, si escau, de completar la formació que permet l’obtenció del corresponent títol o certificat.
El Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg
nacional de qualificacions professionals estableix que aquest és l’instrument del
Sistema Nacional de les Qualificacions i Formació Professional que ha d’ordenar sistemàticament les qualificacions identificades en el sistema productiu i la
formació associada a les mateixes per atendre els requeriments de l’ocupació.
El catàleg té com a finalitats bàsiques: facilitar l’adequació de la formació professional als requeriments del sistema productiu; promoure la integració i el desenvolupament de les ofertes de formació professional; facilitar la formació al
llarg de la vida, mitjançant l’acreditació i acumulació d’aprenentatges professionals adquirits en distints àmbits i contribuir a la transparència i unitat del
mercat laboral i a la mobilitat dels treballadors.
En l’àmbit territorial de les Illes Balears, el Decret 104/2001 de 20 de
juliol, crea l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears.
Aquest organisme s’adscriu orgànicament a la Direcció General de Formació
Professional de la Conselleria d’Educació i Cultura i depèn funcionalment d’aquesta i del Consell de Formació Professional de les Illes Balears. L’Institut de
les Qualificacions Professionals de les Illes Balears és un instrument tècnic,
dotat de capacitat i independència de criteris que actua en la comunitat autònoma com l’entitat pública facultada per fer el desenvolupament del Sistema
Nacional de Qualificacions Professionals. L’Institut, en l’exercici de les funcions que li són pròpies, ha d’impulsar, coordinar, i supervisar accions formatives experimentals en els tres subsistemes de la formació professional, d’acord
amb els procediments que reglamentàriament es determinin.
En aquest sentit, la regulació que es conté en aquestes instruccions inicia
l’experimentació relativa al procediment per reconèixer i registrar la formació
que imparteixen determinades entitats com a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals creat per la Llei orgànica de les qualificacions i de la formació professional. Aquesta experimentació es coherent amb el
Pla de formació professional de les Illes Balears, elaborat en el si del Consell de
Formació Professional de les Illes Balears, ratificat pel ple del citat Consell en
la sessió ordinària del dia 6 de maig i aprovat per Consell de Govern el dia 16
de maig de 2003, el qual conté les directrius que regiran els ensenyaments professionals en la comunitat autònoma fins l’any 2007.
El Pla té en compte les tres modalitats de formació: inicial/reglada, ocupacional i contínua i ha estat fruit de l’acord de tots els agents socials i econòmics i ens territorials, que dins el marc del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears l’han elaborat (UGT, CCOO, CAEB, PIME), consells insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa i l’administració competent en matèria de tre-

1. Aprovar les instruccions per regular, amb caràcter experimental, el procediment per reconèixer i registrar la formació que imparteixen determinades
entitats com a formació vinculada al Catàleg nacional de qualificacions creat per
la Llei orgànica de les qualificacions i de la formació professional.
2. Les instruccions s’adjunten com a annex I a aquesta Resolució.
Segon
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí oficial de les Illes Balears.
Palma, 6 d’octubre de 2004
La directora general
Margalida Alemany Hormaeche
ANNEX I. INSTRUCCIONS
Article 1. Objecte
Es regula, amb caràcter experimental a les Illes Balears, el procediment
per reconèixer i registrar la formació que imparteixen determinades entitats com
a formació referida al Catàleg nacional de qualificacions professionals creat per
la Llei orgànica de les qualificacions i de la formació professional.
Article 2. Procediment
1. El procediment al qual fa referència l’article anterior s’inicia amb la
presentació d’un projecte per impartir formació vinculada al Catàleg nacional de
qualificacions. La Direcció General de Formació Professional, a instàncies de
l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, ha de dictar la
normativa corresponent per regular els requisits que ha de contenir cada projecte de mòdul susceptible de reconeixement i els terminis perquè es presentin,
com també, els requisits que han d’acreditar les entitats que els presentin, la
documentació identificativa i la documentació tècnica.
2. Les entitats, especificades en l’article 3 d’aquestes instruccions, susceptibles d’oferir mòduls del catàleg modular definit al Reial decret 1128/2003,
de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals s’adreçaran a l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes
Balears perquè valori el seu projecte, als efectes que la formació que imparteixin pugui ser reconeguda com mòduls formatius del catàleg modular.
3. L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears ha
d’actuar com a òrgan instructor del procediment, valorarà la documentació que
es presenti i la capacitat de l’entitat per desplegar la formació projectada, com
també, l’adequació de la formació a la població a la qual es dirigeix. Els resultats de la valoració donaran lloc a la proposta de resolució degudament motivada que s’elevarà a la directora general de Formació Professional, que en resoldrà. Quan la resolució sigui favorable s’autoritzarà el centre als efectes d’aquestes instruccions i solament per impartir la formació concreta susceptible de
considerar-se oferta formativa vinculada al Catàleg nacional de qualificacions
que l’entitat proposa.
4. La Direcció General de Formació Professional, a proposta de l’Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, ha d’establir el procediment per fer el seguiment de les actuacions autoritzades a les entitats i per elevar la proposta de reconeixement o no d’aquestes com a mòdul formatiu del
Catàleg modular de formació professional. Si n’és el cas, les persones que han
rebut la formació esmentada rebran l’acreditació corresponent.
Article 3. Entitats susceptibles de presentar projectes
Poden presentar els projectes que s’esmenten en l’article anterior qualsevol dels centres públics o privats, entitats, institucions o empreses (en endavant,
les entitats) que imparteixen formació professional reglada, ocupacional o contínua en l’àmbit territorial de les Illes Balears, interessats a impartir una oferta
formativa associada al Catàleg nacional de qualificacions susceptible de ser
reconeguda com a mòdul formatiu del Catàleg modular de formació professional.
Article 4. Validesa de l’autorització per a l’entitat formativa
1. L’autorització per impartir la formació que figura en el projecte vigeix
únicament per al període de temps en què l’entitat formativa ha fet constar en
el projecte autoritzat.
2. Quan l’entitat necessiti modificar els terminis o les condicions per
impartir la formació autoritzada ha de demanar autorització a l’Institut de les
Qualificacions de les Illes Balears, el qual valorarà si accepta o no les modificacions proposades.
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3. L’autorització es pot revocar en qualsevol moment, quan es detecti que
l’entitat no compleix els requisits o les condicions que permeten impartir aquesta formació en la forma autoritzada.
Article 5. Formació susceptible de certificació

26-10-2004

29

es determini. Les dades registrades formaran part del sistema de registre de qualificacions que s’estableixi
3. L’acreditació de les unitats de competència i, si escau, de les qualificacions es realitzarà per l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes
Balears.

1. És susceptible de certificació cadascun dels mòduls formatius associats
a una unitat de competència de les qualificacions professionals, que hagi impartit un centre autoritzat de conformitat amb les prescripcions d’aquestes instruccions i amb la normativa que les desplegui.

Article 10. Reconeixement de formació i certificacions d’altres comunitats autònomes

2. No es susceptible de certificació, als efectes d’aquestes instruccions, la
formació modular que integra un títol de formació professional específica, mentre els títols actuals no siguin revisats i s’adeqüin al Sistema Nacional de les
Qualificacions i Formació Professional, o es dicti normativa al respecte.

La Direcció General de Formació Professional, a proposta de l’Institut de
les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, ha de regular el procediment mitjançant el qual es poden reconèixer i registrar els certificats acreditatius de la formació modular referida al Catàleg de qualificacions cursats a altres
comunitats autònomes, com també, l’acreditació de les unitats de competència
emeses pel corresponent organisme oficial d’altra comunitat autònoma.

Article 6. Possibilitat d’oferta parcial de mòduls del catàleg modular
1. La Direcció General de Formació Professional, a proposta de l’Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, ha de establir els requisits perquè els mòduls formatius del catàleg modular de formació professional
puguin dividir-se en parts, solament a efectes de docència i així poder-se adequar a les característiques de la formació ocupacional i/o contínua. Aquestes
divisions rebran el nom de crèdits formatius i el resultat de superar-les, complint
amb els requisits que s’estableixin, serà capitalitzable a efectes d’aconseguir una
unitat de competència. De conformitat amb l’article 5.1 lletra b) del Reial decret
1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals la unitat de competència és l’agregat mínim de competència professional susceptible de reconeixement i acreditació parcial, als efectes
previstos en l’article 8.3 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
2. El resultat dels crèdits de formació no serà registrat en el sistema de
registre de les qualificacions que s’estableixi. En aquest sistema només es registraran mòduls formatius complets i/o unitats de competència completes i en el
seu cas qualificacions professionals.
Article 7. Registre de mòduls formatius del Catàleg modular de formació
professional
1. Es crea un registre de mòduls del Catàleg modular de formació professional impartits de conformitat amb el procediment experimental que es regula
en aquestes instruccions.
2. La inscripció de cada mòdul comporta incloure, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació de la formació vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions que s’ha impartit amb indicació del termini d’impartició. La identificació inclou la denominació, el nivell de la qualificació a què es vincula, un codi
alfanumèric, la unitat de competència a la qual està associat i la durada de la formació expressada en hores.
- Identificació de l’entitat autoritzada per impartir-la.
- Identificació i altres dades relatives a les persones que han cursat i han
resultat avaluades amb resultat satisfactori. Aquestes persones obtindran l’acreditació que es regula en l’article 9 d’aquestes instruccions. Aquesta acreditació
quedarà registrada en el sistema de registre de qualificacions que s’estableixi.
3. La Direcció General de Formació Professional, a instàncies de l’Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, dictarà les instruccions
per regular el contingut d’aquest registre
4. L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l’organisme encarregat de crear, actualitzar i custodiar l’esmentat registre.
Article 8. Registre d’entitats autoritzades per impartir formació susceptible de certificació
1. El registre de mòduls formatius del catàleg modular integrat dóna lloc
a un registre d’entitats autoritzades per impartir formació susceptible de certificació. En el registre ha de figurar, les dades identificatives de l’entitat, el mòdul
formatiu susceptible de ser acreditat com a mòdul del catàleg modular integrat
de formació que projecta impartir, la durada de la formació i altres dades que
s’estimin d’interès.
2. La Direcció General de Formació Professional, a instàncies de l’Institut
de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, dictarà les instruccions
per regular el contingut d’aquest registre.
3. l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l’organisme encarregat de crear, actualitzar i custodiar l’esmentat registre.
Article 9. Efectes per a les persones que han cursat la formació
1. La superació del mòdul formatiu associat a una unitat de competència
corresponent donarà dret a l’acreditació d’aquesta.
2. El registre de les acreditacions de les unitats de competència i si escau
de les qualificacions professionals es realitzarà d’acord amb el procediment que
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Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 21 d’octubre de 2004, de convocatòria extraordinària per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement de director.
La disposició transitòria del Decret 81/2004, de dia 17 de setembre, que
regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per
l’exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears
(BOIB núm. 134, de 25-09-2004), determina que la Conselleria d’Educació i
Cultura ha d’establir, en el termini d’un mes des de la data de publicació de l’esmentat Decret, una convocatòria extraordinària perquè el professorat interessat
pugui sol·licitar el reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director. En virtut d’això,
RESOLC:
Obrir una convocatòria extraordinària per a la sol.licitud del reconeixement de la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de
director, d’acord amb el que determina el Decret 81/2004, de 17 de setembre.
BASES
1.- Participants
1.1. Poden participar-hi els directors nomenats a partir de l’1 de juliol de
1996 que han complert el primer o segon període de quatre anys en l’exercici de
la direcció i que actualment estan en actiu i no exerceixen la direcció d’un centre docent públic.
1.2. Aquells participants que entre l’1 de juliol del 2000 i el 25 de setembre de 2004, dia de la publicació del Decret 81/2004, de 17 de setembre, cessaren en la direcció i continuaren en actiu fins al dia de la seva jubilació, esdevinguda abans de la publicació de l’esmentat Decret, tendran dret a percebre el
complement específic solament durant el període que va des de la data de cessament com a directors fins a la data de jubilació.
1.3. Els participants que entre l’1 de juliol del 2000 i el dia de publicació
del Decret 81/2004, de 17 de setembre, deixaren la direcció i continuen en actiu
però a una altra comunitat, tendran dret a percebre el complement específic
solament durant el període que va des de la data del cessament com a directors
fins a la data de cessament en la destinació a la nostra comunitat.
2.- Forma
Per a participar en aquest procediment, les persones interessades han de
dirigir una instància, segons el model de l’Annex 1 a la Direcció General de
Personal Docent.
3.-Termini
El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta Resolució.
4.- Procediment
4.1. Segons l’article 9 del Decret 81/2004, el procediment, ha de constar
de dues fases: la comprovació dels requisits establerts i la valoració de l’exercici del càrrec de director, en la forma que es determinin.
4.2.La comprovació dels requisits establerts la realitzarà la Direcció
General de Personal Docent, la qual publicarà una llista dels aspirants admesos
i exclosos als taulers d’anuncis de la Conselleria i obrirà un termini de set dies
naturals per tal que les persones interessades puguin formalitzar les al·legacions
pertinents.
4.3. La valoració de l’exercici del càrrec, segons determina el Decret
81/2004, serà competència de la Comissió de Valoració, que l’ha de realitzar en
la forma que s’estableix tot seguit a partir dels expedients dels interessats. La
valoració s’expressarà en els termes de «positiva» o «no positiva».
Tots aquells funcionaris de carrera que han exercit el càrrec de director i
no consta cap informe negatiu al seu expedient sobre els seus mandats, seran
avaluats positivament. A aquest efecte, el director general de Personal Docent
farà arribar una certificació en què consti si hi ha cap informe negatiu a l’expedient de la persona interessada durant el temps en què ha exercit la direcció des
de l’1 de juliol de 1996.
En el cas que hi hagi informes negatius a l’expedient la Comissió de
Valoració decidirà en funció del criteris establerts al Decret 81/2004.
5.-Resolució final
Un cop realitzada la valoració, com a resultat final d’aquesta convocatòria extraordinària, la Conselleria d’Educació publicarà als taulells d’anuncis la

