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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

45029

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març de 2021 de modificació de
la Resolució de 28 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar
les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de
formació per a l’any 2020

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm.
205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de
l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les
qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).
En el BOE núm. 59, de 10 de març de 2021, s'ha publicat el Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. En el Reial decret
esmentat s'especifica que les administracions competents han de mantenir obert un procediment d'avaluació i acreditació de les competències
professionals amb caràcter permanent, entre altres modificacions.
Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020, es va convocar el procediment per
avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/36/1082627

L'annex 1 d'aquesta Resolució estableix les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències
professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquest procediment és obert, és a dir, no té unes
dates concretes d'inscripció.
Per això, i de conformitat amb l'article 56.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i amb l'article 19 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'han de
modificar alguns punts de les bases de la Resolució de 28 de desembre de 2020.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Primer.
Modificar l'apartat 1 del punt sisè de les bases de convocatòria de la Resolució de 28 de desembre de 2020, que passa a tenir la redacció
següent:
1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de
ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes
establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
b) Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:
18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.
c) Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions
professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:
Almenys 2 anys (720 dies), amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
Almenys 3 anys (1.080 dies), amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.
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Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.
d) Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals
convocades, d'acord amb el que figura a continuació:
Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i
3.
En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior,
s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.
Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal)
anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.
Segon.
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que ha d'entrar en vigor l'endemà de publicar-se.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/36/1082627

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de març de 2021
El conseller d'Educació i Formació Professional
Martí X. March i Cerdà
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