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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17588 REIAL DECRET 1128/2003, de 5 de setem-

bre, pel qual es regula el catàleg nacional de
qualificacions professionals. («BOE» 223,
de 17-9-2003.)

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, estableix el sistema nacional de qualificacions i formació professional,
que està format per diferents instruments i accions, i
el catàleg nacional de qualificacions professionals és l’eix
fonamental del sistema.
L’article 7.2 de la Llei orgànica esmentada atribueix
al Govern, amb la consulta prèvia al Consell General de
Formació Professional, la determinació de l’estructura
i el contingut del catàleg nacional de qualificacions professionals, així com l’aprovació de les qualificacions que
escaigui incloure-hi i l’actualització permanent.
El catàleg, el règim bàsic del qual es defineix en el
títol I de la Llei orgànica esmentada, és l’instrument que
ordena sistemàticament les qualificacions identificades
en el sistema productiu i, mitjançant un catàleg modular,
estableix la formació que hi està associada atenent els
requeriments de l’ocupació. D’aquesta manera, el catàleg
determina el marc per establir els títols i els certificats
de professionalitat, que constitueixen les ofertes de formació professional que hi fan referència, així com per
avaluar, reconèixer i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de
vies no formals de formació, acreditació que és vàlida
a tot el territori nacional.
D’acord amb els principis i les finalitats que la Llei
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions
i de la formació professional, atribueix al sistema nacional
de qualificacions i formació professional, la finalitat del
catàleg és possibilitar la integració de les ofertes de formació professional, adequant-les a les característiques
i demandes del sistema productiu, promoure la formació
al llarg de la vida i facilitar la mobilitat dels treballadors,
així com la unitat del mercat de treball. I tot això, garantint
els nivells bàsics de qualitat que deriven de la permanent
observació i anàlisi del sistema productiu i de les demandes de la societat.
Per aconseguir aquestes finalitats, el catàleg ha d’identificar i definir les qualificacions professionals més
significatives que el sistema productiu requereixi en cada
moment, sense que això suposi una regulació de l’exercici professional o l’atribució exclusiva d’unes determinades funcions a qualificacions concretes, ni afecti el
contingut de les relacions laborals. Així mateix, ha d’establir els continguts formatius bàsics que siguin necessaris en cada cas, a fi que les ofertes formatives garanteixin l’adquisició de les competències professionals més
apropiades per a l’acompliment professional.
Així mateix, el catàleg ha de servir per facilitar als
interessats informació i orientació sobre les oportunitats
d’aprenentatge i formació per a l’ocupació, els procediments d’avaluació, reconeixement i acreditació de les
competències professionals, hagi estat quina hagi estat
la forma d’adquisició, així com per establir ofertes formatives adaptades a coectius amb necessitats específiques i, en definitiva, per afavorir la inversió pública
i privada en la qualificació dels ciutadans mitjançant un
procés de formació permanent.
L’estructura i el contingut del catàleg nacional de qualificacions professionals que estableix aquest Reial decret
han d’afavorir la transparència de les qualificacions en
el context internacional i particularment en l’europeu.
Per aconseguir-ho, a més de les finalitats i funcions del
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catàleg, s’estableixen els diferents components de cada
una de les qualificacions i dels mòduls formatius associats i també s’estableixen els requisits de participació,
coaboració i consulta que s’han de seguir per elaborar-lo
i actualitzar-lo.
L’organització de les qualificacions en el catàleg es
fa per famílies professionals atenent criteris d’afinitat de
la competència professional, amb adopció del model
conegut en la formació professional inicial i en la formació professional ocupacional, per organitzar l’actual
catàleg de títols de formació professional i el repertori
de certificats de professionalitat, la qual cosa, sense dubte, ha de facilitar la integració i la transparència, així
com el coneixement i la difusió de les qualificacions entre
els ciutadans; i, d’altra banda, ha de possiblitar una millor
oferta de les accions formatives referides al catàleg.
Per la seva part, i d’acord amb el que estableix la
Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions
i de la formació professional, les qualificacions professionals s’organitzen en nivells, d’acord amb criteris relacionats amb la competència professional requerida en
cada un dels nivells i de la Unió Europea.
Al seu torn, les qualificacions del catàleg nacional
de qualificacions professionals s’estructuren en unitats
de competència, enteses com un agregat de competències professionals, que constitueixen la unitat mínima
susceptible de reconeixement i acreditació i comprenen
tant les competències específiques d’una activitat professional, com les altres determinants per a un adequat
acompliment professional.
La formació associada a les qualificacions professionals, que forma part del catàleg modular, s’estructura
en mòduls formatius que prenen com a referència les
unitats de competència i constitueixen l’agregat mínim
per establir la formació conduent a títols i certificats
de professionalitat.
Finalment, s’estableix el procediment per elaborar i
actualitzar el catàleg nacional de qualificacions professionals, en què l’Institut Nacional de les Qualificacions
compta amb la participació i coaboració de les diferents
administracions públiques i els interlocutors socials, així
com amb els sectors productius corresponents.
En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han
emès informe el Consell General de Formació Professional i el Consell Escolar de l’Estat.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació,
Cultura i Esport i de Treball i Afers Socials, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 5 de setembre de 2003,
DISPOSO:
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. L’objecte d’aquest Reial decret és determinar l’estructura i el contingut del catàleg nacional de qualificacions professionals creat per la Llei orgànica 5/2002
de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional
2. El catàleg nacional de qualificacions professionals té validesa i és aplicable a tot el territori nacional.
Article 2. Naturalesa del catàleg nacional de qualificacions professionals.
1. El catàleg nacional de qualificacions professionals és l’instrument del sistema nacional de les qualificacions i formació professional que ordena les qualificacions professionals, susceptibles de reconeixement
i acreditació, identificades en el sistema productiu en
funció de les competències apropiades per a l’exercici
professional.
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2. El catàleg nacional de qualificacions professionals inclou el contingut de la formació professional associada a cada qualificació, d’acord amb una estructura
de mòduls formatius articulats en un catàleg modular
de formació professional.
Article 3. Finalitat i funcions del catàleg nacional de
qualificacions professionals.
1. El catàleg nacional de qualificacions professionals té les finalitats següents:
a) Facilitar l’adequació de la formació professional
als requeriments del sistema productiu.
b) Promoure la integració, el desenvolupament i la
qualitat de les ofertes de formació professional.
c) Facilitar la formació al llarg de la vida mitjançant
l’acreditació i acumulació d’aprenentatges professionals
adquirits en diferents àmbits.
d) Contribuir a la transparència i unitat del mercat
laboral i a la mobilitat dels treballadors.
2. Per aconseguir les finalitats que indica l’apartat
anterior, mitjançant el catàleg nacional de qualificacions
professionals s’han de desenvolupar les funcions
següents:
a) Identificar, definir i ordenar les qualificacions professionals i establir-ne els continguts formatius corresponents. Determinar les ofertes formatives conduents
a l’obtenció de títols de formació professional i de certificats de professionalitat.
b) Avaluar, reconèixer i acreditar les competències
professionals adquirides a través de l’experiència professional o de vies no formals de formació.
c) Així mateix, el catàleg ha de servir per facilitar
la informació i orientació professional i els processos
d’avaluació i millora de la qualitat del sistema nacional
de qualificacions i formació professional i per establir
ofertes formatives adaptades a coectius amb necessitats específiques.
Article 4. Estructura del catàleg nacional de qualificacions professionals.
1. El catàleg nacional de qualificacions professionals està constituït per les qualificacions professionals
més significatives identificades en el sistema productiu
ordenades amb els criteris que estableix aquest Reial
decret. També ha d’incloure la formació associada a les
qualificacions professionals que constitueixen el catàleg
modular de formació professional.
2. Les qualificacions professionals que integren el
catàleg nacional de qualificacions professionals s’han
d’ordenar per nivells de qualificació i per famílies professionals.
3. Les famílies professionals en les quals s’estructura el catàleg nacional de qualificacions professionals
són les que indica l’annex I d’aquest Reial decret, atenent
criteris d’afinitat de la competència professional.
4. Els nivells de qualificació professional són els que
estableix l’annex II atenent la competència professional
requerida per les activitats productives d’acord amb criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat, entre altres, de l’activitat que s’ha
de dur a terme.
Article 5. Les qualificacions professionals.
1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Qualificació professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació
que es poden adquirir mitjançant formació modular o
altres tipus de formació, així com a través de l’experiència
laboral.
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b) Unitat de competència: l’agregat mínim de competències professionals, susceptible de reconeixement
i acreditació parcial, als efectes que preveu l’article 8.3
de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional
c) Competència professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permeten exercir l’activitat professional de conformitat amb les exigències de la producció i l’ocupació.
2. Les qualificacions professionals que s’incorporin
al catàleg nacional de qualificacions professionals han
d’incloure els elements següents, com a mínim, sense
que això constitueixi una regulació de l’exercici professional:
a) Les dades d’identificació de la qualificació, en què
hi han de figurar: la denominació oficial, la família professional en la qual s’inclou, el nivell de qualificació i
un codi alfanumèric.
b) La competència general, que descriu de manera
abreujada la comesa i les funcions essencials del professional.
c) Les unitats de competència, que corresponen a
la qualificació.
d) L’entorn professional, en el qual, amb caràcter
orientador, s’indiquen l’àmbit professional, els sectors
productius i les ocupacions o els llocs de treball relacionats.
e) La formació associada, estructurada en mòduls
formatius.
Article 6. La unitat de competència.
La unitat de competència conté els elements
següents:
a) Dades d’identificació, en les quals hi han de figurar la denominació, el nivell i el codi assignat.
b) Les realitzacions professionals, enteses com a elements de la competència que estableixen el comportament esperat de la persona, en forma de conseqüències o resultats de les activitats que du a terme.
c) Els criteris de realització, que expressen el nivell
acceptable de la realització professional que satisfà els
objectius de les organitzacions productives i constitueix
una guia per avaluar la competència professional.
d) El context professional, que, amb caràcter orientador, descriu els mitjans de producció, els productes
i els resultats del treball, la informació emprada o generada i tots els elements de naturalesa anàloga que es
considerin necessaris per emmarcar la realització professional.
Article 7. El catàleg modular de formació professional.
1. El catàleg modular de formació professional és
el conjunt de mòduls formatius associats a les diferents
unitats de competència de les qualificacions professionals. Proporciona un referent comú per integrar les ofertes de formació professional que permeti la capitalització
i el foment de l’aprenentatge durant la vida.
2. Mitjançant el catàleg modular de formació professional es promou una oferta formativa de qualitat,
actualitzada i adequada als diferents destinataris d’acord
amb les seves expectatives de progressió professional
i de desenvolupament personal.
Així mateix, ha d’atendre les demandes de formació
per adquirir les competències requerides pels sectors
productius i l’augment de la competitivitat, a través de
l’increment de la qualificació de la població activa.
Article 8. Els mòduls formatius.
1. S’entén per mòdul formatiu el bloc coherent de
formació associat a cada una de les unitats de competència que configuren la qualificació.
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2. El mòdul formatiu constitueix la unitat mínima
de formació professional acreditable per establir els ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols de formació
professional i els certificats de professionalitat.
3. Cada mòdul formatiu té un format normalitzat
que inclou les dades d’identificació i les especificacions
de la formació.
4. Les dades d’identificació han d’incloure: la denominació, el nivell de la qualificació al qual es vincula,
un codi alfanumèric, la unitat de competència a la qual
està associat i la durada de la formació expressada en
hores.
5. Les especificacions de la formació s’expressen
a través de les capacitats i els criteris d’avaluació corresponents, així com els continguts que permetin d’assolir
aquestes capacitats. A més, s’hi han d’identificar les
capacitats l’adquisició de les quals, si s’escau, s’hagi de
completar en un entorn real de treball. També hi consten
els requisits bàsics del context de la formació perquè
aquesta sigui de qualitat.
Article 9. Elaboració i actualització del catàleg nacional
de qualificacions professionals i del catàleg modular
de formació professional.
1. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell General de la Formació Professional, sense perjudici de les
competències que té atribuïdes el Consell Escolar de
l’Estat, segons els articles 30 i 32 de la Llei orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació,
ha d’aprovar les qualificacions professionals que sigui
procedent incloure en el catàleg nacional de qualificacions professionals, així com els mòduls formatius del
catàleg modular de formació professional.
2. L’Institut Nacional de les Qualificacions, d’acord
amb el que estableix l’article 5.3 de la Llei orgànica
5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la
formació professional, és el responsable d’elaborar i mantenir actualitzat el catàleg nacional de qualificacions professionals i el catàleg modular de formació professional,
i, a aquest efecte, ha de presentar la proposta oportuna
al Consell General de Formació Professional.
3. Per identificar, elaborar i mantenir actualitzades
les qualificacions professionals del catàleg nacional de
qualificacions professionals i el catàleg modular de formació professional, s’han d’establir els procediments de
coaboració i consulta amb les diferents comunitats
autònomes i les altres administracions públiques competents, així com amb els interlocutors socials i amb
els sectors productius, tenint en compte, si s’escau, les
iniciatives conjuntes que siguin significatives des d’una
perspectiva sectorial.
4. El catàleg nacional de qualificacions professionals i el catàleg modular de formació professional s’han
de mantenir permanentment actualitzats mitjançant la
revisió periòdica que, en tot cas, s’ha d’efectuar en un
termini no superior a cinc anys a partir de la data d’inclusió de la qualificació al catàleg.
Disposició addicional única. Actualització de les famílies professionals.
En consideració a l’evolució de les necessitats del
sistema productiu i de les demandes socials, el Govern
pot modificar les famílies professionals que figuren a
l’annex I.
Disposició final primera. Títol competencial i habilitació.
Aquest Reial decret es dicta en virtut de les competències que atribueix a l’Estat l’article 149.1.1a i 30a
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de la Constitució i a l’empara de la disposició final primera.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de
les qualificacions i de la formació professional, i de l’habilitació que l’article 7.2 i la disposició final tercera de
la dita Llei orgànica 5/2002 confereixen al Govern.
Disposició final segona. Normes de desplegament.
S’autoritza els ministres d’Educació, Cultura i Esport
i de Treball i Afers Socials per dictar les normes de desplegament d’aquest Reial decret en l’àmbit de les seves
respectives competències.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 5 de setembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre de la Presidència,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANNEX I
Famílies professionals
Agrària.
Maritimopesquera.
Indústries alimentàries.
Química.
Imatge personal.
Sanitat.
Seguretat i medi ambient.
Fabricació mecànica.
Instaació i manteniment.
Electricitat i electrònica.
Energia i aigua.
Transport i manteniment de vehicles.
Indústries extractives.
Edificació i obra civil.
Vidre i ceràmica.
Fusta, moble i suro.
Tèxtil, confecció i pell.
Arts gràfiques.
Imatge i so.
Informàtica i comunicacions.
Administració i gestió.
Comerç i màrqueting.
Serveis socioculturals i a la comunitat.
Hoteleria i turisme.
Activitats físiques i esportives.
Artesanies.
ANNEX II
Nivells de qualificació
Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats
de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.
Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar
els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix
principalment un treball d’execució que pot ser autònom
en el límit de les tècniques esmentades. Requereix
coneixements dels fonaments tècnics i científics de la
seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del
procés.
Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tèc-
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niques i pot ser executat de manera autònoma, comporta
responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments
tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.
Nivell 4: competència en un ampli conjunt d’activitats
professionals complexes realitzades en una gran varietat
de contextos que requereixen conjugar variables de tipus
tècnic, científic, econòmic o organitzatiu per planificar
accions, definir o desenvolupar projectes, processos, productes o serveis.
Nivell 5: competència en un ampli conjunt d’activitats
professionals de gran complexitat realitzats en diversos
contextos sovint impredictibles que implica planificar
accions o idear productes, processos o serveis. Gran
autonomia personal. Responsabilitat freqüent a l’assignació de recursos, a l’anàlisi, el diagnòstic, el disseny,
la planificació, l’execució i l’avaluació.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
17639 CONVENI de cooperació transfronterera en
matèria policial i duanera entre el Regne d’Espanya i la República Francesa, fet «ad referendum» a Blois el 7 de juliol de 1998.
(«BOE» 224, de 18-9-2003.)

CONVENI DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA EN
MATÈRIA POLICIAL I DUANERA ENTRE EL REGNE
D’ESPANYA I LA REPÚBLICA FRANCESA
El Regne d’Espanya i la República Francesa, denominats en endavant les parts,
Animats per la intenció d’ampliar la cooperació dels
serveis encarregats de missions de policia i de duana
establerts durant aquests últims anys a la seva zona
fronterera,
Amb la voluntat de fer efectiva la llibertat de circulació
que preveu l’Acord de Schengen de 14 de juny de 1985
sense que això afecti la seguretat dels seus nacionals,
Vist el Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen
de 14 de juny de 1985 relatiu a la supressió gradual
de controls a les fronteres comunes, signat el 19 de
juny de 1990, en endavant denominat Conveni d’aplicació, i els seus textos d’aplicació,
Considerant, en particular, el capítol I del títol III del
Conveni d’aplicació,
Convenen:
Article 1
Els serveis competents a les finalitats d’aquest Acord
són, pel que fa a cada un d’aquests
per la part francesa:
la Policia Nacional;
la Gendarmeria Nacional;
la duana;
per la part espanyola:
el Cos Nacional de Policia;
la Guàrdia Civil;
qualsevol altra autoritat, amb la declaració prèvia del
Ministeri de l’Interior.
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Article 2
Les parts, respectant les seves respectives sobiranies
i el paper de les autoritats administratives i judicials territorialment competents, han d’establir una cooperació
transfronterera dels serveis encarregats de missions de
policia i duana, per una part establint centres de cooperació policial i duanera i, per una altra part, mitjançant
una cooperació directa entre unitats corresponents.
TÍTOL I
Centres de cooperació policial i duanera
Article 3
1. Els centres de cooperació policial i duanera s’han
d’instaar a prop de la frontera comuna d’ambdues parts
i es destinen a acollir personal compost per agents de
les dues parts.
2. Els serveis competents de les dues parts han de
determinar de comú acord les instaacions necessàries
per al funcionament dels centres de cooperació policial
i duanera.
3. Les despeses de construcció i manteniment de
cada centre es comparteixen a parts iguals entre les
parts.
4. Els centres de cooperació policial i duanera han
d’estar indicats amb inscripcions oficials.
5. A l’interior dels locals destinats al seu ús exclusiu
dins dels centres de cooperació policial i duanera, els
agents de l’Estat limítrof estan facultats per mantenir
la disciplina. Si és necessari, poden requerir l’assistència
dels agents de l’Estat d’estada.
6. Les parts s’han de concedir totes les facilitats
per a les finalitats del servei en el marc de les seves
lleis i reglaments pel que fa a la utilització dels mitjans
de comunicació.
7. Les cartes i els paquets de servei procedents o
destinats a centres de cooperació policial i duanera
poden ser transportats pels agents que hi estan destinats
sense necessitat de passar pel servei postal.
Article 4
Els centres de cooperació policial i duanera s’instaen
a les comissaries comunes que esmenta l’article 1 de
l’Acord entre el Regne d’Espanya i la República Francesa
sobre creació de comissaries conjuntes a la zona fronterera comuna, de 3 de juny de 1996.
En el marc d’aquest Conveni, les parts poden modificar el nombre i la ubicació dels centres de cooperació
policial i duanera mitjançant un protocol addicional.
Article 5
Els centres de cooperació policial i duanera estan
a disposició del conjunt dels serveis encarregats de missions de policia i duana amb vista a afavorir el bon desenvolupament de la cooperació transfronterera en matèria
policial i duanera i, en particular, de lluitar contra la immigració irregular, la delinqüència fronterera, la prevenció
de les amenaces contra l’ordre públic i els tràfics iícits.
Article 6
En els camps a què es refereix l’article 5, els serveis
competents han de recollir i intercanviar dins dels centres
de cooperació policial i duanera informació relativa a
la cooperació en matèria policial i duanera.
Aquesta informació es recull respectant les disposicions nacionals, comunitàries i internacionals pertinents
en matèria de protecció de dades, així com les del Conveni d’aplicació.

