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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10742 Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, pel qual s’estableixen els aspectes 

puntuals de les qualificacions professionals per a la modificació, el procediment 
d’aprovació i els efectes de les quals és aplicable l’article 7.3 de la Llei 
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació 
professional.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació 
professional, té per objecte l’ordenació d’un sistema integral de formació professional, 
qualificacions i acreditació, que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes 
socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives. Per a això, crea el 
sistema nacional de qualificacions i formació professional, i el defineix, a l’article 2.1, com 
el conjunt d’instruments i accions necessaris per promoure i desenvolupar la integració de 
les ofertes de la formació professional, a través del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals, així com l’avaluació i acreditació de les competències professionals 
corresponents, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament professional i social de 
les persones i es cobreixin les necessitats del sistema productiu.

L’article 4.1, d’aquesta mateixa Llei, estableix que el Catàleg nacional de qualificacions 
professionals, com a instrument d’aquest sistema, ordena les qualificacions professionals 
identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a 
l’exercici professional que siguin susceptibles de reconeixement i acreditació.

L’article 5.3 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, atribueix a l’Institut Nacional de 
les Qualificacions la responsabilitat de definir, elaborar i mantenir actualitzat el Catàleg 
nacional de qualificacions professionals. Per la seva banda, l’article 7.2 de la Llei orgànica 
esmentada estableix que l’actualització permanent del Catàleg s’ha de fer amb la consulta 
prèvia al Consell General de la Formació Professional, de manera que atengui en tot 
moment els requeriments del sistema productiu. Així mateix, l’article 9.4 del Reial decret 
1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de qualificacions 
professionals, determina que la revisió periòdica de les qualificacions professionals, en tot 
cas, s’ha d’efectuar en un termini no superior a cinc anys a partir de la data de la seva 
inclusió en el Catàleg.

L’article primer de la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, complementària de la Llei 
d’economia sostenible, pel qual es modifica la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, 
mitjançant la incorporació de l’article 7.3, incorpora una nova via d’actualització ràpida del 
Catàleg nacional de qualificacions professionals en la qual es rebaixen les exigències 
d’aprovació, per als casos en què els canvis en els sectors productius i en el mercat 
laboral no afectin la competència professional definida en la qualificació.

Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari establir els aspectes que es consideren 
puntuals en l’actualització de les qualificacions professionals i unitats de competència del 
Catàleg nacional de qualificacions professionals i el seu procediment d’aprovació, a fi 
d’agilitzar l’actualització dels títols de formació professional i els certificats de 
professionalitat a les necessitats de l’economia i, per tant, del mercat laboral.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i han emès informe el Consell General de la Formació Professional i el Consell 
Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació, Cultura i Esport i d’Ocupació i 
Seguretat Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 26 de setembre de 2014,
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DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir els aspectes que es consideren puntuals 
en l’actualització de les qualificacions professionals i unitats de competència del Catàleg 
nacional de qualificacions professionals i el seu procediment d’aprovació, als efectes que 
preveu l’article 7.3 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
formació professional.

Article 2. Modificacions d’aspectes puntuals de les qualificacions professionals i unitats 
de competència.

1. Amb caràcter general, s’entén per modificacions d’aspectes puntuals de 
qualificacions i unitats de competència recollides en el Catàleg nacional de qualificacions 
professionals les que no impliquin l’ampliació o reducció de la competència general 
recollida en la qualificació professional i/o les que no modifiquin les funcions o els 
processos productius o de prestació de serveis que defineixen el conjunt de competències 
professionals establertes en les unitats de competència.

2. Es consideren modificacions d’aspectes puntuals de qualificacions professionals i 
unitats de competència les següents:

a) Actualització de la redacció de la competència general, sense que suposi un 
redimensionament d’aquesta competència ni impliqui un canvi en el nivell de 
responsabilitat, complexitat i autonomia del professional, afegint o eliminant funcions, en 
relació amb les unitats de competència recollides en la qualificació.

b) Modificacions de l’entorn professional que permetin completar i clarificar aspectes 
relacionats amb la redacció de l’àmbit professional, els sectors productius i les ocupacions 
i els llocs de treball rellevants, prenent com a referència la Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques i la Classificació Nacional d’Ocupacions vigents en el moment 
de la seva actualització, així com altra informació actualitzada dels sectors productius, 
sense que canviï la competència definida en la qualificació professional.

c) Clarificació de la redacció de les realitzacions professionals contingudes en una 
unitat de competència.

d) Inclusió de realitzacions professionals noves i els seus criteris de realització 
corresponents, per donar resposta a les necessitats dels sectors productius i l’ocupació, 
sense que suposin cap canvi en les funcions recollides en les unitats de competència.

e) Supressió de realitzacions professionals i els seus criteris de realització 
corresponents, per donar resposta a les necessitats dels sectors productius i l’ocupació, 
sense que suposin cap canvi en les funcions recollides en les unitats de competència.

f) Actualització de la redacció dels criteris de realització inclosos en les realitzacions 
professionals d’una unitat de competència.

g) Actualització del context professional de la unitat de competència que no impliqui 
canvi en les funcions.

3. Es consideren modificacions d’aspectes puntuals dels mòduls formatius associats 
a les unitats de competència les que s’hagin d’introduir com a conseqüència de les 
efectuades en la qualificació professional, o en les unitats de competència que inclou.

Article 3. Exclusions.

No tenen la consideració de modificacions d’aspectes puntuals les següents:

a) Supressió de qualificacions professionals incloses en el catàleg.
b) Fusió de dues qualificacions professionals o més en una de sola.
c) Escissió d’una qualificació professional en dues o més.
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d) Canvis de denominació, nivell i adscripció a una família professional, d’una 
qualificació professional.

e) Canvis de denominació i nivell de les unitats de competència.
f) Inclusió d’unitats de competència en una qualificació professional.
g) Supressió d’unitats de competència en una qualificació professional.
h) Fusió de dues unitats de competència o més en una de sola.
i) Escissió d’una unitat de competència en dues o més.
j) Inclusió o supressió d’ocupacions i llocs de treball rellevants quan suposin la 

incorporació o la supressió de funcions que canviïn la competència professional definida 
en la qualificació professional.

k) Inclusió o supressió de realitzacions professionals quan suposin la incorporació, 
el canvi o la supressió en les funcions recollides en la unitat de competència.

Article 4. Aprovació de les modificacions d’aspectes puntuals de les qualificacions 
professionals i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions 
professionals.

Els titulars dels ministeris d’Educació, Cultura i Esport, i d’Ocupació i Seguretat Social 
han d’aprovar conjuntament les modificacions d’aspectes puntuals de les qualificacions i 
unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, prèvia 
consulta al Consell General de la Formació Professional.

Article 5. Efectes de les modificacions d’aspectes puntuals de les qualificacions 
professionals i unitats de competència.

Els ministeris d’Educació, Cultura i Esport, i d’Ocupació i Seguretat Social han 
d’adequar, respectivament, els mòduls dels títols de formació professional i dels certificats 
de professionalitat a les modificacions d’aspectes puntuals de les qualificacions 
professionals i unitats de competència.

El termini per efectuar aquesta adequació és de sis mesos des de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» de les respectives ordres conjuntes del ministre de la 
Presidència per les quals s’aprovin les modificacions d’aspectes puntuals corresponents 
a cadascuna de les diferents qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional 
de qualificacions professionals.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de les competències que atribueixen a l’Estat 
l’article 149.1.1a de la Constitució, sobre regulació de les condicions bàsiques que 
garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels 
deures constitucionals, 149.1.7a, sobre legislació laboral, sense perjudici de la seva 
execució pels òrgans de les comunitats autònomes, i 149.1.30a, sobre regulació de les 
condicions d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 26 de setembre de 2014.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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