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El Govern aprova el calendari de desplegament de la 
Llei de formació i qualificació professional de 
Catalunya per millorar la formació i l’ocupabilitat 
 

 El desplegament, que té per objectiu millorar la formació de les 
persones i incrementar-ne alhora l’ocupabilitat, es durà a terme en 
un període de 3 anys, a través de 22 mesures derivades de la llei 
 

 Es determina la constitució dels nous òrgans de governança i 
l’ordenació dels serveis bàsics del sistema 

 
El Govern ha aprovat el calendari de desplegament de la Llei de formació i 
qualificació professional de Catalunya, aprovada pel Parlament el 4 de juny 
passat. La llei d’FP permet integrar, en un únic sistema, les diferents 
formacions professionals –l’FP inicial i l’FP per a l’ocupació-. L’objectiu 
principal és millorar la formació de les persones –tant en la seva formació 
inicial com al llarg de la seva vida-, i incrementar-ne alhora l’ocupabilitat. 
 
El calendari estableix la constitució dels nous òrgans de governança i 
l’ordenació dels serveis bàsics del sistema. Inclou la regulació de diversos 
aspectes com ara, entre d’altres: de la Comissió Rectora -el màxim òrgan de 
planificació estratègica i d’avaluació de les polítiques del sistema-; del Sistema 
d’avaluació i acreditació de competències professionals; de la Xarxa del 
Sistema; dels Programes de noves oportunitats; de les Beques i ajuts; de la 
Innovació als centres; o del Pla de formació permanent del professorat. En 
total, són 22 les mesures que es deriven de la Llei de formació i qualificació 
professional: 
 

 Desplegament reglamentari del Pla d’acreditació 

 Estatuts i adscripció de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professional 

 Regulació de la Comissió Rectora 

 Regulació del Consell de Formació i Qualificació Professional 

 Regulació del Sistema d’avaluació i acreditació de competències 
professionals 

 Regulació de la Xarxa del Sistema 

 Regulació dels centres de formació professional integrada 

 Regulació de la Xarxa integrada d'Informació i orientació 

 Regulació dels Programes de noves oportunitats 

 Disseny d’itineraris específics postobligatoris per a persones amb 
discapacitat 

 Regulació de l’Informe de Prospecció de necessitats 

 Regulació i aprovació dels Consells Sectorials 

 Regulació de simplificació dels procediments d’autorització de centres 

 Regulació del Sistema d'indicadors de desplegament de la Llei 
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 Regulació de les  Beques i ajuts del sistema integrat 

 Regulació gestió de la Qualitat als centres 

 Regulació de la gestió de la Innovació als centres 

 Regulació del Registre d'Unitats de competència 

 Regulació de Drets i deures en pràctiques i aprenentatge  

 Pla de formació permanent del professorat i formadors  

 Regulació de l’informe d’avaluació del sistema  

 Primer informe d’avaluació del sistema 
 
El calendari es desenvoluparà en un període de tres anys, fins al juny de 
2018, quan es durà a terme el primer informe d’avaluació del sistema. La nova 
llei suposarà fomentar l’ocupació i la millora professional de les persones, 
entenent la formació com a eina de progrés i com a clau per a l’ocupabilitat i la 
competitivitat empresarial. D’aquesta manera, es vol avançar cap a un nou 
model d'FP que situï Catalunya en la línia de la formació europea més 
avançada. 
 
La llei aposta per garantir la qualitat del sistema a través de quatre aspectes 
principals: millora dels centres -particularment dels de formació integrada-,  
innovació en la formació professional i en la formació permanent del 
professorat; promoció de l’aptitud per a l’emprenedoria; i avaluació periòdica 
del sistema de formació i qualificació professional. 
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El Govern fomenta l’ús de l’arbitratge en els conflictes 
en l’àmbit de la contractació pública com a alternativa 
a la via jurisdiccional per estalviar temps i diners 

 

 Els contractes, convenis de col·laboració i altres negocis jurídics 
en què la Generalitat o les empreses públiques siguin part 
inclouran clàusules de submissió a l’arbitratge, quan el cas ho 
permeti 

 
 La Cort Arbitral de Catalunya serà l’entitat a què se sotmetrà 

l’Administració catalana 
 

 La coexistència de l’arbitratge amb el sistema judicial tradicional 
d’administració de justícia contribuirà a millorar les ràtios de 
qualitat, eficiència i celeritat de la justícia 

El Govern ha aprovat un acord per fomentar l’ús, el coneixement i la difusió de 
l’arbitratge com a instrument jurídic en la resolució de conflictes que puguin 
sorgir en l’àmbit dels negocis jurídics on sigui part la Generalitat i/o el seu 
sector públic. La Generalitat i les seves empreses públiques es comprometen 
així a valorar la resolució, mitjançant aquesta alternativa a la via jurisdiccional, 
de tots aquells conflictes en què no sigui preceptiu recórrer als tribunals.  

El pacte de submissió a l’arbitratge estarà present des del primer moment en 
la contractació pública a partir d’ara, mitjançant la inclusió d’una clàusula en el 
document contractual, en els casos en què sigui possible legalment. També 
en els convenis de col·laboració i cooperació i altres negocis jurídics de què 
formin part la Generalitat o el seu sector públic que ho permetin.  

A aquests efectes, el tribunal d’arbitratge que reconeix el Govern a partir 
d’aquest acord és la Cort Arbitral de Catalunya. El Govern considera que és 
una entitat de reconegut prestigi nascuda fruit del consens de diverses 
institucions tant significades com la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, i del Consolat de Mar i el Col·legi Notarial de 
Catalunya. 

L’arbitratge és un instrument jurídic cada cop més comú per solucionar 
controvèrsies sorgides de la creixent internacionalització d’intercanvis 
comercials. Es tracta d’un procediment àgil, en el qual són els mateixos 
involucrats en la divergència els que trien l’àrbitre i fins i tot poden representar-
se a si mateixos. L’arbitratge permet donar resposta ràpida als conflictes i 
evitar instàncies judicials, cosa que suposa rebaixar costos i temps de 
resolució. 
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La coexistència de l’arbitratge amb el sistema judicial tradicional 
d’administració de justícia haurà de contribuir a millorar les ràtios de qualitat, 
eficiència i celeritat de la justícia.   
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El Govern demana al Consell de Garanties Estatutàries 
dos dictàmens sobre les lleis estatals de regulació i 
adopció internacional i de qualitat alimentària perquè 
envaeixen competències de la Generalitat 

 

 L’Executiu considera que determinats preceptes de la llei sobre 
l’adopció internacional podrien vulnerar les competències de la 
Generalitat en matèria de dret civil i serveis socials 
 

 Pel que fa a la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària, 
podria envair les competències en la regulació de la qualitat i de 
les condicions dels productes agrícoles i ramaders 
 

El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat en 
relació amb diversos articles de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, així com de la llei 
estatal per a la defensa de la qualitat alimentària, ja que ambdós textos 
envaeixen competències de la Generalitat. 

Recurs contra la llei de modificació del sistema de protecció a la infància 
i a l’adolescència 

El Govern demana al CGE que analitzi jurídicament l’article tercer de la Llei 
26/2015 en els seus apartats 4, 6, 8 i 9 (que modifiquen diversos preceptes de 
la Llei 54/2007), i la seva disposició addicional tercera de la mateixa, per si 
excedeixen de les competències de què disposa l’Estat en matèria de 
relacions internacionals (art. 149.1.3 de la Constitució espanyola). 

La Llei 26/2015 comporta, en matèria d’adopció internacional, l’atribució a 
l’Administració general de l’Estat de funcions que fins ara eren exercides per 
les comunitats autònomes, interpretant que totes les actuacions de les 
comunitats autònomes amb protecció exterior poden afectar la política exterior 
de l’Estat i, per tant, han de ser assumides directament per l’Administració 
estatal.  

Aquesta interpretació no s’adequaria a la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional sobre l’abast de les competències estatals en matèria de 
relacions internacionals ni sobre la definició del que és la política exterior de 
l’Estat, ni s’ajustaria al sistema de distribució de competències que reconeix a 
la Generalitat la competència en matèria de dret civil i de protecció dels 
menors (articles 129 i 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). A més, és 
una regulació que crida a la coordinació estatal perquè nega l’eficàcia dels 
instruments de coordinació interautonòmics. 
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Aquesta incorrecta interpretació del títol competencial estatal en matèria de 
relacions internacionals afecta tant els expedients d’adopció internacional que 
poden ser tramitats en els diferents països d’origen com l’activitat 
administrativa d’acreditació dels organismes per a la intermediació en 
aquestes adopcions. En aquests dos àmbits, la modificació que la Llei 26/2015 
efectua de la Llei 54/2007 podria comportar una ingerència en les 
competències de què disposa la Generalitat en matèria d’adopció 
internacional.  

També planteja dubtes d’ingerència competencial la previsió continguda en la 
disposició addicional tercera de la Llei 26/2015, que habilita al Govern de 
l’Estat per promoure l’establiment de criteris comuns i estàndards mínims de 
cobertura, qualitat i accessibilitat quan aquests criteris es projecten en la 
composició, nombre i titulació de les entitats en què s’organitzen les 
administracions autonòmiques que intervenen en l’aplicació de les diferents 
institucions de protecció dels menors. Aquesta previsió podria vulnerar la 
competència de la Generalitat per a la regulació del règim de les institucions 
públiques de protecció dels menors.  

Recurs contra la llei estatal per a la defensa de la qualitat alimentària 

El Govern també ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
preceptiu dictamen previ a la interposició d’un possible recurs 
d’inconstitucionalitat contra la llei estatal per a la defensa de la qualitat 
alimentària, atès que la norma estableix un règim sancionador complet i 
uniforme per a tot l’Estat per garantir el compliment de les normes relatives a 
la qualitat alimentària i un règim sancionador específic, també uniforme, per 
garantir el compliment de les normes de qualitat en la classificació dels canals 
de boví i porcí. 

El Govern considera que la imposició d’aquests règims sancionadors 
uniformes podria envair les competències de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de regulació sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels 
productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l’àmbit de 
la producció i la comercialització agroalimentàries, així com en matèria de 
planificació i ordenació de l’activitat econòmica a Catalunya i de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques catalanes (arts. 116.1.b, 152 i 
159 EAC). 

Concretament, el Govern demana al CGE que determini l’adequació a la 
Constitució i a l’Estatut dels articles 12 a 24 i les disposicions addicional 
primera, transitòria única i final cinquena de la Llei. Aquests preceptes 
conformen un conjunt sistemàtic i complet del règim sancionador, que 
pràcticament no deixa marge per al desenvolupament legislatiu ni a 
l’establiment d’una regulació pròpia del règim i del procediment sancionador a 
Catalunya en aquesta matèria. 
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El Govern aprova els currículums dels títols de grau 
superior de sistemes de telecomunicacions i 
informàtics i de grau mitjà d’obres d’interior, 
decoració i rehabilitació 

 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional d’aquests sectors 

 

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del títol de formació 
professional de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics. 
D’aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats de qualificació 
professional detectades a Catalunya en aquest sector. 
 
La durada d’aquest cicle de grau mitjà és de 2.000 hores i s’inscriu dins la 
família professional d’Electricitat i electrònica. La competència general 
d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i 
supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions, com ho són 
per exemple les xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i 
mòbils, i els sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió. El 
desenvolupament de projectes s’ha de fer a partir de la documentació tècnica, 
normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la 
seguretat i la conservació mediambiental. 
 
El currículum incorpora continguts relatius al desenvolupament de les 
tecnologies de la informació, principalment en fibra òptica i xarxes de 
comunicació sense fils. La integració d’equips i sistemes, informàtics i de 
telecomunicacions, implica un canvi dels processos de planificació, instal·lació 
i manteniment. El currículum dóna resposta a necessitats educatives dels 
sectors econòmics donat que el perfil professional d'aquest títol evoluciona 
cap a l’especialització. 
 
Les principals ocupacions que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, 
les de cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions; personal tècnic en 
supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de ràdio i de 
televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual; o 
personal tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control 
d’equips de sistemes de radiodifusió. 

Grau mitjà d’obres d’interior, decoració i rehabilitació 

Pel que fa al currículum del títol de formació professional de grau mitjà d’obres 
d’interior, decoració i rehabilitació, la durada d’aquest cicle de grau mitjà és de 
2.000 hores i s’inscriu dins la família professional d’Edificació i obra civil. La 
competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar els 
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acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant terres, 
particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades. 
També inclou la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació de revestiments 
continus, i la pintura de superfícies -complint les condicions i terminis 
establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient. 

El currículum incorpora continguts relatius a la utilització de nous materials i 
de prefabricats i a la construcció d’infraestructures intel·ligents -en què els 
serveis prenen una importància creixent-, aportant solucions per millorar el 
confort dels usuaris. Les normatives d’aplicació en el sector exigeixen que la 
qualitat estigui present en cadascuna de les fases del procés constructiu i que 
aquest segueixi un model de desenvolupament sostenible que eviti la 
degradació del medi ambient. D’altra banda, les tecnologies de la informació i 
de la comunicació s’incorporaran a totes les fases dels processos de 
construcció mitjançant la utilització de programes informàtics integrats. 

Les principals ocupacions que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, 
les de cap d’equip de revestiments amb pastes i morters, personal col·locador 
de revestiments continus de façanes, personal d’enrajolat, personal 
instal·lador de falsos sostres, personal col·locador de moqueta, personal de 
pintura i/o empaperat i personal de pintura d’interiors. 
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Altres acords  
 
El Govern aprova la modificació dels límits del Parc Natural de la Serra 
de Collserola  

El Govern ha aprovat efectuar una nova descripció dels límits i de la 
cartografia del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals 
parcials de la Font groga i de la Rierada-Can Balasc, per tal d’evitar la divisió 
en dos d’una finca i una nau industrial, en el terme municipal de Montcada i 
Reixac. 

El nou redactat, que implica excloure’n una superfície de 0,6 hectàrees, dóna 
compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8 
d’octubre de 2014. Segons aquesta sentència, es modifica l’annex 3 
“Descripció literal dels límits del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les 
reserves naturals parcials”, apartat 3.1.1 “Descripció literal del terme municipal 
de Montcada i Reixac” paràgraf dedicat al “Sector del Turó de Montcada”. 

 

 


