TITULACIÓ D’FPB PER ALS MÉS GRANS DE 22 ANYS
1. Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de
la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del
sistema educatiu, s’aproven catorze títols professionals bàsics, se’n fixen els
currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre,
sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als
ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
(BOE núm. 55, de 5 de març de 2014)
Article 17. Títols professionals bàsics i els seus efectes
3. En virtut del que estableix l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig:
b) Les persones de més de 22 anys que tinguin acreditades totes les unitats
de competència incloses en un títol professional bàsic, a través de
certificats de professionalitat de nivell 1 o del procediment establert
d’avaluació i acreditació de competències professionals, reben el títol
professional bàsic corresponent.
c) L’expedició del títol s’ajusta al model i a les condicions que estableixi la
disposició final primera d’aquest Reial decret
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1850/2009, de 4 de
desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als
ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
1. S’incorpora un nou apartat 3 a l’article 1, amb la redacció següent:
“3. Els títols professionals bàsics sol·licitats en aplicació de l’article 44 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, són expedits per l’administració
educativa a l’àmbit de competència de la qual pertanyi el centre públic amb
oferta de formació professional on s’hagi sol·licitat el títol corresponent. El centre
ha d’obrir un expedient en què consti l’acreditació de les unitats de competència
professional incloses en el títol, així com la justificació del compliment del requisit
d’edat.”
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2. Es modifica l’article 2 apartat 1, i el text queda redactat de la manera següent:
“Els títols els expedeix, en nom del Rei, el ministre d’Educació, Cultura i Esport o
el titular de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma de què es tracti,
d’acord amb els models que s’inclouen com a annexos I i I (bis), segons
correspongui, i amb la totalitat dels elements identificatius que hi figuren. La
denominació dels títols queda reservada en exclusiva per a cada un d’ells.”
3. S’incorpora un annex I (bis), pel qual s’estableix el model general del text de
títol professional bàsic expedit d’acord amb l’article 44.1, paràgraf quart, de la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig:
“ANNEX I (BIS)
Model general del text de títol professional bàsic expedit d’acord amb l’article 44 de la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA
I en nom seu el/la (1)
Considerant que, d’acord amb les disposicions i circumstàncies previngudes per la
legislació vigent,
El Sr./La Sra., nascut/da el dia ...... d ....................... de ........... a ................., de
nacionalitat ..........................., amb DNI o passaport .........................., compleix els
requisits que estableix l’article 44.1, paràgraf quart de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, s’expedeix a favor seu el present títol professional bàsic en (nom del títol
corresponent)................................................................., sol·licitat al centre públic (2)
......................................., amb caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol que
el/la faculta per exercir els drets que a aquest títol atorguen les disposicions vigents.
................., ..... d .................. de ....
La persona interessada,

El/la (1)
El/la director/a general
de.............., o titular de l’òrgan competent

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o el titular de l’òrgan corresponent de la comunitat
autònoma respectiva.
(2) Centre públic on s’ha sol·licitat el títol, amb la seva denominació, municipi i província.”
(1)
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2. Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació
professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació
professional de les Illes Balears (BOIB núm. 61, de 25 d’abril de 2015)
Article 25 Obtenció i efectes del títol
2. De conformitat amb allò que estableix l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig:
b) Les persones més grans de 22 anys que tenguin acreditades totes les unitats
de competència incloses en un títol professional bàsic, mitjançant certificats
de professionalitat de nivell 1 o bé pel procediment establert d’avaluació i
acreditació de competències professionals, rebran el títol professional bàsic
corresponent.
c) L’expedició del títol s’ha d’ajustar al model i les condicions que s’estableixen
en la disposició final primera del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.
3. Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de
2014 per la qual es dicten les instruccions per a l’organització i el funcionament
de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB
núm. 101, de 26 de juliol de 2014)
Article 38. Obtenció i efectes del títol
1. D’acord amb el que preveu l’article 17 del Reial decret 127/2014, l’alumne o
alumna que superi un cicle de formació professional bàsica obtindrà el títol
professional bàsic corresponent als ensenyaments cursats, amb valor acadèmic
i professional i amb validesa a tot el territori nacional. Aquest títol li permet
l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
2. D’acord amb allò que estableix l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig:
a) Les persones que es trobin en possessió d’un títol professional bàsic poden
obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per qualsevol
de les dues opcions previstes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
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mitjançant la superació de la prova d’avaluació final de l’educació
secundària obligatòria, en les condicions que s’hi preveuen.
b) Les persones més grans de 22 anys que tenguin acreditades totes les unitats
de competència incloses en un títol professional bàsic, bé mitjançant
certificats de professionalitat de nivell 1 o bé pel procediment establert
d’avaluació i acreditació de competències professionals, rebran el títol
professional bàsic corresponent.
c) L’expedició del títol s’ha d’ajustar al model i a les condicions que
s’estableixen en la disposició final primera del Reial decret 127/2014, de 28
de febrer.
Article 52. Obtenció de títols per al col·lectiu que preveu l’article 17.3 b del Reial
decret 127/2014, de 28 de febrer
1. El procediment perquè les persones més grans de 22 anys que tenguin
acreditades totes les unitats de competència incloses en un títol professional
bàsic, bé mitjançant certificats de professionalitat de nivell 1, bé pel
procediment establert per a l’avaluació i l’acreditació de les competències
professionals, puguin rebre el títol professional bàsic corresponent és el que
figura a continuació.
2. La persona interessada ha de fer una petició adreçada a la direcció del centre
educatiu autoritzat per impartir el cicle formatiu de formació professional
bàsica que permet obtenir el títol que demana. Aquesta petició s’ha de
presentar abans del darrer dia lectiu del mes de febrer del curs escolar. La
persona interessada no ha de demanar plaça en el procés d’admissió a cicles
formatius.
3. El centre ha de tramitar l’expedient administratiu que pot conduir a l’obtenció
del títol d’acord amb el procediment que es fa servir per als alumnes del centre.
La tramitació ha de procurar que el puguin obtenir al més aviat possible.
Aquest procediment s’ha d’ajustar a allò que preveu el Reial decret 1850/2009,
de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals
corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació.
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4. Si s’observa que la persona sol·licitant no pot obtenir el títol perquè no queden
acreditades totes les unitats de competència que s’hi inclouen, se li ha de
comunicar. En aquest cas, la persona sol·licitant no té dret a una plaça per
cursar la formació que li manqui; si la vol cursar en règim presencial o a
distància, ha de participar en el següent procediment d’admissió que
s’estableixi.
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