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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

16547

Resolució Informativa de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, presidenta del SOIB,
mitjançant la qual s'estableix la possibilitat de que, amb independència de la formació per l'ocupació
finançada amb fons públics, els centres de formació acreditats puguin desenvolupar accions formatives
conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat

Fets
1. El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, ha e stat modificat pel Reial Decret 189/2013,
de 15 de març. Aquesta modificació estableix en l'article 12.2 el següent:
“Amb independència de la formació professional per l'ocupació, finançada amb fons públics a que es refereix la lletra h) de l'article 3 del
Reial Decret 395/2007, de 23 de març, que tindrà que estar garantida, les empreses i els centres de formació i els centres integrats de
formació professional d'iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de
professionalitat, per a la formació dels treballadors i desocupats en els termes establerts a l'article 19”.
2. D’acord amb això, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, considera convenient publicar una resolució informativa per donar a conèixer
aquesta nova línia d'actuació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/126/836676

Fonaments de dret
1. Les funcions i serveis en matèria de gestió de la formació professional per a l’ocupació es varen transferir a les Illes Balears pel Reial
Decret 621/1998, de 17 d’abril, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de gestió de la formació professional
ocupacional (BOE núm. 102, de 29 d’abril), funcions i serveis que la CAIB va assumir per mitjà del Decret 51/1998, de 8 de maig (BOIB
núm. 68, de 23 de maig).
2. La competència del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per desenvolupar la formació professional per a l’ocupació s’estableix
en l’article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 80, de 29 de juny).
3. El Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els Reials decrets pels quals s’estableixen
els certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
4. Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, i l’Ordre TAS/718/2008,
de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases.
RESOLUCIÓ
Primer.- Informar sobre la possibilitat de realitzar especialitats formatives dirigides a l'obtenció d'un certificat de professionalitat sense
finançament del SOIB, en base a l’estipulat a l’article 12.2 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener pel qual es regulen els certificats de
professionalitat.
Segon.- Les especialitats formatives s'hauran d'impartir d'acord amb les obligacions establertes en la normativa de formació professional per
a l’ocupació i en els corresponents reials decrets que regulen cadascun dels certificats de professionalitat.
Tercer.- Les especificacions sobre la impartició de les especialitats formatives s'estableixen a la Resolució d'Autorització establerta a l'article
19 del Reial Decret 34/2008 i a la Guia tècnica que, com annex I, acompanya a la Resolució.
Palma, a 2 de setembre de 2013
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats, presidenta del SOIB
Per delegació de competències
(Resolució de 18/06/2013, BOIB núm. 90, de 27 de juny)
La directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Francesca Ramis Pons
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