
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
Conselleria d’Educació

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Conselleria de Educación

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, per transformació de l’Institut d’Edu-
cació Secundària Vicente Blasco Ibáñez, i es reestructu-
ren les ensenyances impartides en l’Institut de Formació 
Professional Superior Ciutat de l’Aprenent de València. 
[2009/9105]

ORDEN conjunta de 12 de junio de 2009, de la Conselle-
ria de Economía, Hacienda y Empleo y de la Conselle-
ria d’Educación, por la que se crea un centro integrado 
de Formación Profesional, por transformación del Insti-
tut d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibañez, y se 
reestructuran las enseñanzas impartidas en el Institut de 
Formación Professional Superior Ciutat de l’Aprenent de 
Valencia. [2009/9105]

Els centres integrats de Formació Professional de la Comunitat 
Valenciana estan regulats en el Decret 115/2008 (DOCV de 5.8.2008), 
en esta disposició es recull 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 integrats de Formació 
Professional.

Estudiada l’oferta educativa de Formació Professional, s’ha con-
siderat convenient transformar en centre integrat l’Institut d’Educació 
Secundària Vicente Blasco Ibáñez de València.

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
1. Es crea, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària 

Vicente Blasco Ibáñez, codi 46013104, el següent centre docent:
Província: València
Localitat: València
Denominació: Centre Integrat Públic de Formació Professional 

Vicente Blasco Ibáñez.
Titular: Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació
Codi: 46013104
Domicili: C/ Avinguda Regne de València, 46 

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

Secundària Vicente Blasco Ibáñez, els cicles formatius de les famílies 
professionals següents:

1. Administració. 
– Tècnic superior en Administració i Finances.
– Tècnic superior en Secretariat.
2.  Edificació i Obra Civil.
– Tècnic superior en Desenrotllament de Projectes Urbanístics i 

Operacions Topogràfiques. 
– Tècnic superior en Desenrotllament i Aplicació de Projectes de 

Construcció.
3.  Electricitat i Electrònica
– Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques.
– Tècnic en Equips Electrònics de Consum.
– Tècnic superior en Desenrotllament de Productes Electrònics
– Tècnic superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtics.

– Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics.

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 Vicente Blasco Ibañez de Valencia.

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
1. Se crea, por transformación del Institut d’Educació Secundària 

Vicente Blasco Ibañez, código 46013104, el siguiente centro docente:
Provincia: Valencia
Localidad: Valencia
Denominación: Centre Integrat Públic de Formació Professional 

Vicente Blasco Ibañez.
Titular: Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación
Código: 46013104
Domicilio: C/ Avenida Regne de Valencia, 46 

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

Secundària Vicente Blasco Ibañez, los ciclos formativos de las fami-
lias profesionales siguientes:

1. Administración. 
– Técnico superior en Administración y Finanzas.
– Técnico superior en Secretariado.
2. Edificación y Obra Civil.
– Técnico superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Ope-

raciones Topográficas. 
– Técnico superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 

Construcción.
3. Electricidad y Electrónica
– Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
– Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo.
– Técnico superior en Desarrollo de Productos Electrónicos
– Técnico superior en Sistemas de Regulación y Control Automá-

ticos.
– Técnico superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáti-

cos.
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4.  Fabricació Mecànica.
– Tècnic en Mecanització.
– Tècnic superior en Desenrotllament de Projectes Mecànics.
– Tècnic superior en Producció per Mecanització.
5. Manteniment i Servicis a la Producció.
– Tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals.
6.  Química
– Tècnic en Laboratori.
– Tècnic superior en Anàlisi i Control.
– Tècnic superior en Química Ambiental.

Tercer
1.  El Centre Integrat Públic de Formació Professional Vicente Blasco 

Ibáñez podrà, així mateix, impartir les accions formatives corresponents al 
subsistema 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 
ensenyances que ja estaven autoritzades en la dita modalitat horària.

3.  Així mateix, impartirà en la modalitat semipresencial les 
ensenyances següents

– Tècnic superior en Desenrotllament i Aplicació de Projectes de 
Construcció.

– Tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals 

Quart 
L’Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l’Aprenent de 

València, codi 46023419, impartirà, desglossats de l’Institut d’Educació 
Secundària Vicente Blasco Ibáñez, els cicles formatius de les famílies 
professionals següents:

1. Edificació i Obra Civil.
– Tècnic en Obres de Paleta. 
2.  Fusta i Moble.
– Tècnic en Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble. 

– Tècnic superior en Desenrotllament de Productes en Fusteria i 
Moble.

Es trasllada, des de l’Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco 
Ibáñez a l’Institut de Formació Professional Superior Ciutat de l’Apre-
nent, l’alumnat del cicle tècnic en Acabats de Construcció.

Quint
1. L’Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez extin-

gix, amb efectes del curs escolar 2009/2010, les ensenyances d’Educa-
ció Secundària Obligatòria i les de Batxillerat.

2.  L’alumnat que, en el curs escolar 2008/2009, cursava les ense-
nyances de 1r, 2n, 3r d’Educació Secundària Obligatòria i 1r de Bat-
xillerat en l’Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez es 
traslladarà, amb efectes del curs escolar 2009/2010, a algun dels cen-
tres següents:

– Institut d’Educació Secundària Sant Vicent Ferrer, codi 
46012902

– Institut d’Educació Secundària Font de Sant Lluís, codi 
46014224 

– Institut d’Educació Secundària Jordi de Sant Jordi, codi 
46012951

Este trasllat també afectarà els qui en el curs escolar 2009/2010 
repetisquen 4t d’Educació Secundària Obligatòria i 2n de Batxillerat.

Sext
La Direcció General de Personal realitzarà els tràmits administratius 

oportuns per a la reubicació del professorat que prestava servicis de manera 
definitiva en el centre d’origen.

4. Fabricación Mecánica.
– Técnico en Mecanizado.
– Técnico superior en Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
– Técnico superior en Producción por Mecanizado.
5. Mantenimiento y Servicios a la Producción.
– Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
6. Química
– Técnico en Laboratorio.
– Técnico superior en Análisis y Control.
– Técnico superior en Química Ambiental.

Tercero
1. El Centre Integrat Públic de Formació Profesional Vicente Blas-

co Ibañez podrá, asimismo, impartir las acciones formativas corres-
pondientes 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.

3. Asimismo, impartirá en la modalidad semipresencial las ense-
ñanzas siguientes

– Técnico superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción.

– Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales 

Cuarto 
El Institut de Formació Profesional Superior Ciutat de l’Aprenent 

de Valencia, código 46023419, impartirá, desglosados del Institut 
d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibañez, los ciclos formativos 
de las familias profesionales siguientes:

1. Edificación y Obra Civil.
– Técnico en Obras de Albañilería. 
2. Madera y Mueble.
– Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y 

Mueble. 
– Técnico superior en Desarrollo de Productos en Carpintería y 

Mueble.
Se traslada desde el Institut d’Educació Secundària Vicente Blas-

co Ibañez al Institut de Formació Profesional Superior Ciutat de 
l’Aprenent el alumnado del ciclo técnico en Acabados de Construc-
ción.

Quinto
1. El Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibañez extin-

gue, con efectos del curso escolar 2009/2010, las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y las de Bachillerato.

2. El alumnado que, en el curso escolar 2008/2009, estuviese cur-
sando las enseñanzas de 1º, 2º, 3º de Educación Secundaria Obligato-
ria y 1º de Bachillerato en el Institut d’Educació Secundària Vicente 
Blasco Ibañez se trasladará, con efectos del curso escolar 2009/2010, a 
alguno de los siguientes centros:

– Institut d’Educació Secundària San Vicente Ferrer, código 
46012902

– Institut d’Educació Secundària Fuente de San Luis, código 
46014224 

– Institut d’Educació Secundària Jordi de San Jordi, código 
46012951

Este traslado también afectará quienes en el curso escolar 
2009/2010 repitan 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 2º de 
Bachillerato.

Sexto
La Dirección General de Personal realizará los trámites adminis-

trativos oportunos para la reubicación del profesorado que estaba pres-
tando servicios de forma definitiva en el centro de origen.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Del que establix la present orde s’efectuarà la corresponent inscripció 

en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

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

seran substituïts pels que corresponen a les ensenyances establides per 
la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació, de conformitat amb el calendari 
d’implantació previst en el que establixen 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’Educació.

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 

integrats, seguirà en funcionament el Consell Escolar de l’Institut 
d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez 

Segona
1. Es traslladaran a l’Institut d’Educació Secundària Sant Vicent 

Ferrer, a l’Institut d’Educació Secundària Font de Sant Lluís o a l’Ins-
titut d’Educació Secundària Jordi de Sant Jordi els expedients de 
l’alumnat que, procedent de l’Institut d’Educació Secundària Vicente 
Blasco Ibañez, es trasllada en el curs escolar 2009/2010 als dits cen-
tres.

2. Es traslladaran a l’arxiu de l’Institut d’Educació Secundària 
Sant Vicent Ferrer els expedients de l’alumnat que va cursar amb ante-
rioritat les ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria i les de 
Batxillerat en l’Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco Ibáñez. 

Tercera 
Els equipaments específics dels cicles formatius de Formació 

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

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza els distints 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 els seus efectes a partir del curs escolar 

2009/2010.

D’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via 
administrativa, es podrà presentar, potestativament, un recurs de reposició 
o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els 
terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

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-
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 Vicente Blasco Ibañez 

Segunda
1. Se trasladarán al Institut d’Educació Secundària San Vicen-

te Ferrer, al Institut d’Educació Secundària Fuente de San Luis o al 
Institut d’Educació Secundària Jordi de San Jordi los expedientes del 
alumnado que, procedente del Institut d’Educació Secundària Vicente 
Blasco Ibañez, se traslada en el curso escolar 2009/2010 a dichos cen-
tros.

2. Se trasladarán al archivo del Institut d’Educació Secundària San 
Vicente Ferrer los expedientes del alumnado que cursó con anterio-
ridad las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y las de 
Bachillerato en el Institut d’Educació Secundària Vicente Blasco Iba-
ñez. 

Tercera 
El equipamiento específico 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 las consellerias 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:
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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 Justícia 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

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

b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar 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
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