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ORDE conjunta de 12 de juny de 2009, de la Conselle-
ria d’Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es crea un centre integrat de For-
mació Professional a Xàtiva, per transformació de l’Insti-
tut d’Educació Secundària la Costera, i es reestructuren 
les ensenyances impartides en els instituts d’Educació 
Secundària de la localitat. [2009/9104]

ORDEN conjunta de 12 de junio de 2009, de la Conselle-
ria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Conselleria 
de Educación, por la que se crea un centro integrado de 
Formación Profesional en Xàtiva, por transformación del 
Institut d’Educació Secundària La Costera, y se reestruc-
turan las enseñanzas impartidas en los institutos de Edu-
cación Secundaria de la localidad. [2009/9104]

Els centres integrats de Formació Professional de la Comu-
nitat Valenciana estan regulats en el Decret 115/2008 (DOCV de 
05.08.2008), en esta disposició es preveu la creació, l’autorització, la 
transformació i el funcionament dels esmentats centres en el marc del 
que establix el Reial Decret 1558/2005, de 23 de desembre (BOE de 
30.12.2005), pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres inte-
grats de Formació Professional.

Estudiada l’oferta educativa de Formació Professional, s’ha con-
siderat convenient transformar en centre integrat l’Institut d’Educació 
Secundària La Costera de Xàtiva.

El Decret 115/2008 establix que la transformació de centres depen-
dents de les conselleries competents en matèria d’educació i d’ocupa-
ció en centres integrats es realitzarà per orde conjunta d’ambdós con-
selleries.

Fent ús de les atribucions que ens conferix l’article 28 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, amb un informe previ de la 
Mesa Tècnica, de la Mesa Sectorial, d’acord amb el Consell Valencià 
de la Formació Professional, a proposta de les direccions generals de 
Formació i Qualificació Professional del Servici Valencià d’Ocupació 
i Formació, d’Ordenació i Centres Docents i d’Avaluació, Innovació i 
Qualitat Educativa i de la Formació Professional,

ORDENEM

Primer
Es crea, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària La 

Costera, codi 46004760, el següent centre docent:
Província: València
Localitat: Xàtiva
Denominació: Centre Integrat Públic de Formació Professional La 

Costera
Titular: Generalitat, Conselleria d’Educació
Codi: 46004760
Domicili: c/ Gonzalo Viñes, 1 

Segon
El centre creat impartirà, procedents de l’Institut d’Educació 

Secundària La Costera, les ensenyances reglades següents:
1. Comerç i Màrqueting.
– Tècnic en Comerç.
– Tècnic superior en Gestió Comercial i Màrqueting.
2. Electricitat i Electrònica.
– Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques.
– Tècnic superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtics.

– Tècnic superior en Instal·lacions Electrotècniques.
3. Manteniment de Vehicles Autopropulsats (Automoció)
– Tècnic en Carrosseria.
– Tècnic en Electromecànica de Vehicles.
4. Manteniment i Servicis a la Producció.
– Tècnic superior en Prevenció en Riscos Professionals.
5. Sanitat
– Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.
– Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic.
– Tècnic superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic.

Los Centros Integrados de Formación Profesional de la Comuni-
tat Valenciana vienen regulados en el Decreto 115/2008 (DOCV de 
5.8.2008), en esta disposición se contempla la creación, la autoriza-
ción, la transformación y el funcionamiento de los citados centros en 
el marco de lo establecido en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de 
diciembre (BOE de 30.12.2005), por el que se regulan los requisitos 
básicos de los Centros Integrados de Formación Profesional.

Estudiada la oferta educativa de Formación Profesional, se ha 
considerado conveniente transformar en centro integrado el Institut 
d’Educació Secundària la Costera de Xàtiva.

El Decreto 115/2008 establece que la transformación de centros 
dependientes de las consellerias competentes en materia de educación 
y de empleo en centros integrados se realizará por Orden conjunta de 
ambas consellerias.

En uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 28 de la 
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, con el informe previo 
de la Mesa Técnica, de la Mesa Sectorial, conforme con el Consejo 
Valenciano de la Formación Profesional, a propuesta de las direccio-
nes generales de Formación y Cualificación Profesional del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, de Ordenación y Centros docen-
tes y de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Forma-
ción Profesional,

ORDENAMOS

Primero
Se crea, por transformación del Institut d’Educació Secundària la 

Costera, código 46004760, el siguiente centro docente:
Provincia: Valencia
Localidad: Xàtiva
Denominación: Centre Integrat Públic de Formació Profesional La 

Costera.
Titular: Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación
Código: 46004760
Domicilio: C/ Gonzalo Viñes, 1 

Segundo
El centro creado impartirá, procedentes del Institut d’Educació 

Secundària la Costera, las enseñanzas regladas siguientes:
1. Comercio y Marqueting.
– Técnico en Comercio.
– Técnico superior en Gestión Comercial y Marqueting.
2. Electricidad y Electrónica.
– Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
– Técnico superior en Sistemas de Regulación y Control Automá-

ticos.
– Técnico superior en Instalaciones Electrotécnicas.
3. Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (Automoción)
– Técnico en Carrocería.
– Técnico en Electromecánica de Vehículos.
4. Mantenimiento y Servicios a la Producción.
– Técnico superior en Prevención en Riesgos Profesionales.
5. Sanidad
– Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
– Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico.
– Técnico superior en Laboratorio de Diagnostico Clínico.
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Tercer
Així mateix, el Centre Integrat Públic de Formació Professional 

La Costera impartirà els cicles formatius de Formació Professional de 
la família Servicis Socioculturals i a la Comunitat, que es desglossen 
de l’Institut d’Educació Secundària José de Ribera, codi 46004772, 
següents:

– Tècnic superior en Animació Sociocultural
– Tècnic superior en Educació Infantil

Quart
1. El Centre Integrat Públic de Formació Professional La Costera 

podrà, així mateix, impartir les accions formatives corresponents al sub-
sistema de formació professional per a l’ocupació, referides al Catàleg 
Nacional de Qualificacions Professionals, corresponents a les famílies 
professionals de les ensenyances que el centre tinga implantades.

2. El centre mantindrà en horari especial nocturn aquelles ense-
nyances que ja estigueren autoritzades en la dita modalitat horària.

Quint
1. L’Institut d’Educació Secundària Dr. Luis Simarro Lacabra 

impartirà, desglossats de l’Institut d’Educació Secundària La Costera, 
els cicles formatius de les famílies professionals següents:

1.1 Administració. 
– Tècnic en Gestió Administrativa.
– Tècnic superior en Administració i Finances.
1.2 Edificació i Obra Civil.
– Tècnic superior en Desenrotllament i Aplicació de Projectes de 

Construcció. 
– Tècnic superior en Desenrotllament de Projectes Urbanístics i 

Operacions Topogràfiques
2. Així mateix, el centre impartirà, desglossats de l’Institut d’Edu-

cació Secundària José de Ribera, els cicles formatius de la família pro-
fessional Informàtica següents:

– Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics.
– Tècnic superior en Desenrotllament d’Aplicacions Informàtiques.

Sext
1. L’Institut d’Educació Secundària La Costera extingix, amb efec-

tes del curs escolar 2009/2010, les ensenyances d’Educació Secundà-
ria Obligatòria i les de Batxillerat.

2. L’alumnat que estiga cursant les ensenyances d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat en l’Institut d’Educació Secundà-
ria La Costera es traslladarà als instituts de secundària de la localitat, 
amb efectes del curs escolar 2009/2010, d’acord amb la distribució 
següent:

2.1 Es traslladaran a l’Institut d’Educació Secundària José de 
Ribera els qui estiguen cursant l’any acadèmic 2008/2009, 1r curs, 2n 
i el de 3r curs d’Educació Secundària Obligatòria. 

Així mateix, es traslladaran a este institut els qui, l’any acadèmic 
2009/2010, siguen repetidors de 4t d’Educació Secundària Obligatò-
ria.

2.2 Es traslladaran a l’Institut d’Educació Secundària Dr. Luis 
Simarro Lacabra els qui estiguen cursant, l’any acadèmic 2008/2009, 
el 1r curs de Batxillerat.

Així mateix, es traslladaran a este institut els qui, l’any acadèmic 
2009/2010, siguen repetidors de 2n curs de Batxillerat.

3. La Direcció General de Personal realitzarà els tràmits adminis-
tratius oportuns per a la reubicació del professorat que estava prestant 
servicis de manera definitiva en el centre d’origen.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Del que establix la present orde s’efectuarà la corresponent ins-

cripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Segona
Els cicles formatius assignats al centre a què es referix esta orde 

se substituiran pels corresponents a les ensenyances establides per la 

Tercero
Asimismo el Centre Integrat Public de Formació Profesional La 

Costera impartirá los ciclos formativos de Formación Profesional de la 
familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se desglosan 
del Institut d’Educació Secundària José de Ribera, código 46004772, 
siguientes:

– Técnico superior en Animación Sociocultural
– Técnico superior en Educación Infantil

Cuarto
1. El Centre Integrat Public de Formació Profesional La Costera 

podrá, asimismo, impartir las acciones formativas correspondientes al 
subsistema de formación profesional para el empleo, referidas al catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, correspondientes a las familias 
profesionales de las enseñanzas que el centro tenga implantadas.

2. El centro mantendrá en horario especial nocturno aquellas ense-
ñanzas que ya estuviesen autorizadas en dicha modalidad horaria.

Quinto 
1. El Institut d’Educació Secundària Dr. Luis Simarro Lacabra 

impartirá, desglosados del Institut d’Educació Secundària la Costera, 
los ciclos formativos de las familias profesionales siguientes:

1.1. Administración. 
– Técnico en Gestión Administrativa.
– Técnico superior en Administración y Finanzas.
1.2. Edificación y Obra Civil.
– Técnico superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 

Construcción. 
– Técnico superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Ope-

raciones Topográficas
2. Asimismo el centro impartirá, desglosados del Institut 

d’Educació Secundària José de Ribera, los ciclos formativos de la 
familia profesional Informática siguientes:

– Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos.
– Técnico superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

Sexto
1. El Institut d’Educació Secundària la Costera extingue, con efec-

tos del curso escolar 2009/2010, las enseñanzas de Educación Secun-
daria Obligatoria y las de Bachillerato.

2. El alumnado que estuviese cursando las enseñanzas de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el Institut d’Educació 
Secundària La Costera se trasladará a los Institutos de Secundaria de 
la localidad, con efectos del curso escolar 2009/2010, de acuerdo con 
la siguiente distribución:

2.1. Se trasladarán al Institut d’Educació Secundària José de Ribe-
ra quienes están cursando en el año académico 2008/2009, 1r curso, 2º 
y el de 3r curso de Educación Secundaria Obligatoria 

Asimismo, se trasladarán a este instituto quienes, en el año aca-
démico 2009/2010, sean repetidores de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria

2.2. Se trasladarán al Institut d’Educació Secundària Dr. Luis 
Simarro Lacabra quienes están cursando, en el año académico 
2008/2009, el 1r curso de Bachillerato.

Asimismo, se trasladarán a este instituto quienes, en el año acadé-
mico 2009/2010, sean repetidores de 2º curso de Bachillerato.

3. La Dirección General de Personal realizará los trámites admi-
nistrativos oportunos para la reubicación del profesorado que estaba 
prestando servicios de forma definitiva en el centro de origen.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
De lo establecido en la presente orden se efectuará la correspon-

diente inscripción en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat 
Valenciana.

Segunda 
Los ciclos formativos asignados al centro a que se refiere esta 

orden se sustituirán por los correspondientes a las enseñanzas estable-
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Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, de conformitat amb el calendari 
d’implantació establit en els corresponents reials decrets pels quals es 
regula cada un dels cicles formatius.

Tercera
El finançament del gasto corrent del centre anirà amb càrrec als 

Pressupostos de la Generalitat corresponents a la Conselleria d’Edu-
cació.

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació finançarà, per 
mitjà de les convocatòries que corresponguen, el gasto derivat de la 
impartició de la formació professional per a l’ocupació en el dit centre.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Fins que no es constituïsquen els consells socials dels centres inte-

grats, seguirà en funcionament el Consell Escolar de l’Institut d’Edu-
cació Secundària La Costera.

Segona
1. Es traslladaran a l’Institut d’Educació Secundària José de Ribera 

i a l’Institut d’Educació Secundària Dr. Luis Simarro Lacabra els expe-
dients de l’alumnat que, procedent de l’Institut d’Educació Secundària 
La Costera, es trasllada en el curs escolar 2009/2010 als dits centres.

2. Es traslladaran a l’arxiu de l’Institut d’Educació Secundària Dr. 
Luis Simarro Lacabra els expedients de l’alumnat que va cursar amb 
anterioritat les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria i les 
de Batxillerat en l’Institut d’Educació Secundària La Costera. 

Tercera
L’equipament específic dels cicles formatius de Formació Profes-

sional es traslladarà segons la nova distribució de les ensenyances que 
s’establix en esta orde. 

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritzen els diferents òrgans directius de les conselleries 

d’Educació i d’Economia, Hisenda i Ocupació perquè, en l’àmbit de 
les seues competències respectives, adopten les mesures necessàries 
per a l’aplicació del que disposa la present orde.

Segona
La present orde tindrà efectes a partir del curs escolar 2009/2010.

D’acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenci-
osa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via admi-
nistrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plan-
tejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i 
davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del conseller 
d’Educació o davant del conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació en 
el termini d’un mes des de l’endemà de ser publicada.

b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos des de l’endemà de ser publicada.

València, 12 de juny de 2009

El vicepresident segon del Consell i conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

El conseller d’Educació,
ALEJANDO FONT DE MORA TURÓN

cidas por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, conforme al calen-
dario de implantación previsto en establecido en los correspondientes 
Reales Decretos por los que se regula cada uno de los ciclos formati-
vos.

Tercera
La financiación del gasto corriente del centro correrá a cargo de 

los Presupuestos de la Generalitat correspondientes a la Conselleria de 
Educación.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará, 
mediante las convocatorias que correspondan, el gasto derivado de la 
impartición de la formación profesional para el empleo en dicho cen-
tro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
En tanto no se constituyan los Consejos Sociales de los centros 

integrados, seguirá en funcionamiento el Consejo Escolar del Institut 
d’Educació Secundària la Costera.

Segunda
1. Se trasladarán al Institut d’Educació Secundària José de Ribera 

y al Institut d’Educació Secundària Dr. Luis Simarro Lacabra los expe-
dientes del alumnado que, procedente del Institut d’Educació Secun-
dària la Costera, se traslada en el curso escolar 2009/2010 a dichos 
centros.

2. Se trasladarán al archivo del Institut d’Educació Secundària Dr. 
Luis Simarro Lacabra los expedientes del alumnado que cursó con 
anterioridad las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y las 
de Bachillerato en el Institut d’Educació Secundària la Costera.

Tercera
El equipamiento especifico de los ciclos formativos de Formación 

Profesional se trasladará según la nueva distribución de las enseñanzas 
que se establece en esta orden. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se autoriza a los distintos órganos directivos de la Conselleria de 

Educación y de Economía, Hacienda y Empleo para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias para 
la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.

Segunda
La presente orden tendrá sus efectos a partir del curso escolar 

2009/2010.

Conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente 
orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar, potes-
tativamente, un recurso de reposición o bien plantear directamente 
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos 
que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller 
de Educación o ante el conseller de Economía, Hacienda y Empleo en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

Valencia, 12 de junio de 2009

El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo,
GERARDO CAMPS DEVESA

El conseller de Educación,
ALEJANDO FONT DE MORA TURÓN
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