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ORDRE 1/2017, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educa-
ció, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 
per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació 
Professional Valle de Elda, a Elda, per transformació de 
l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda, i es rees-
tructuren els ensenyaments impartits en l’Institut d’Edu-
cació Secundària Monastil, els dos en la localitat d’Elda. 
[2017/5525]

ORDEN 1/2017, de 8 de junio, de la Conselleria de Edu-
cación, Investigación, Cultura y Deporte y la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se crea el Centro Integrado Público de 
Formación Profesional Valle de Elda, en Elda, por trans-
formación del Instituto de Educación Secundaria Valle de 
Elda, y se reestructuran las enseñanzas impartidas en el 
Instituto de Educación Secundaria Monastil, ambos en la 
localidad de Elda. [2017/5525]

Els centres integrats de Formació Professional de la Comunitat 
Valenciana estan regulats en el Decret 115/2008, en aquesta disposició 
es contempla la creació, l’autorització, la transformació i el funciona-
ment dels esmentats centres en el marc del que estableix el Reial decret 
1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics 
dels centres integrats de Formació Professional.

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial i la Direcció General de Política Educativa, una vegada 
estudiada l’oferta de la localitat, han considerat convenient transformar 
en centre integrat l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda.

Aquesta proposta ha sigut comunicada al Consell Escolar Municipal 
d’Elda.

En l’article 6.4 del Decret 115/2008 s’estableix que la transforma-
ció de centres dependents de les conselleries competents en matèria 
d’educació i d’ocupació en centres integrats es realitzarà per una ordre 
conjunta de les dues conselleries.

Fent ús de les atribucions que ens confereix l’article 28 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, una vegada informada la Mesa 
Sectorial d’Educació, i informat el Consell Valencià de la Formació 
Professional, a proposta de les direccions generals de Formació Profes-
sional i Ensenyaments de Règim Especial, de Política Educativa i de 
Centres i Personal Docent,

ORDENE

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

de Elda, codi 03014812, el següent centre docent:
Província: Alacant
Localitat: Elda
Denominació: Centre Integrat Públic de Formació Professional 

Valle de Elda
Titular: Generalitat, Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura 

i Esport
Codi: 03014812
Domicili: carretera de Sax, 37
Composició: 33 grups d’ensenyaments de Formació Professional
Capacitat: 990 places escolars de Formació Professional

Segon
El centre creat impartirà els ensenyaments següents:
1. Procedents de l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda:
– Activitats Comercials (grau mitjà)
– Comerç Internacional (grau superior)
– Serveis Comercials (Formació Professional Bàsica)
– Vitivinicultura (grau superior)
– Animació Sociocultural i Turística (grau superior)
– Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà)
– Educació Infantil (grau superior)
– Integració Social (grau superior)

Los centros integrados de Formación Profesional de la Comunitat 
Valenciana están regulados en el Decreto 115/2008. En esta disposición 
se contempla la creación, la autorización, la transformación y el fun-
cionamiento de los citados centros en el marco de lo establecido en el 
Real decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los 
requisitos básicos de los centros integrados de Formación Profesional.

La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial y la Dirección General de Política Educativa, una 
vez estudiada la oferta de la localidad, han considerado conveniente 
transformar en centro integrado el Instituto de Educación Secundaria 
Valle de Elda.

Esta propuesta ha sido comunicada al Consejo Escolar Municipal 
de Elda.

En el artículo 6.4 del Decreto 115/2008 se establece que la trans-
formación 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, una vez informada la Mesa 
Sectorial de Educación e informado el Consejo Valenciano de la Forma-
ción Profesional, a propuesta de las direcciones generales de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de Política Educativa y 
de Centros y Personal Docente,

ORDENO

Primero
Se crea, por transformación del Instituto de Educación Secundaria 

Valle de Elda, código 03014812, el siguiente centro docente:
Provincia: Alicante
Localidad: Elda
Denominación: Centro Integrado Público de Formación Profesional 

Valle de Elda
Titular: Generalitat, Conselleria de Educación, Investigación, Cul-

tura y Deporte
Código: 03014812
Domicilio: carretera de Sax, 37
Composición: 33 grupos de enseñanzas de Formación Profesional
Capacidad: 990 puestos escolares de Formación Profesional

Segundo
El centro creado impartirá las enseñanzas siguientes:
1. Procedentes del Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda:
– Actividades Comerciales (grado medio)
– Comercio Internacional (grado superior)
– Servicios Comerciales (Formación Profesional Básica)
– Vitivinicultura (grado superior)
– Animación Sociocultural y Turística (grado superior)
– Atención a Personas en Situación de Dependencia (grado medio)
– Educación Infantil (grado superior)
– Integración Social (grado superior)



2. Asimismo impartirá las enseñanzas de nueva implantación 
siguientes:

– Industrias Alimentarias (Formación Profesional Básica de segun-
da oportunidad)

– Emergencias y Protección Civil (grado medio)
– Coordinación de Emergencias y Protección Civil (grado superior)
– Marketing y Publicidad (grado superior)
– Promoción de la Igualdad de Género (grado superior)
3. Podrá asimismo impartir las acciones formativas correspondien-

tes al subsistema de Formación Profesional para el Empleo, referidas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, correspondien-
tes a las familias profesionales de las enseñanzas que el centro tenga 
implantadas.

Tercero
1. Se desglosan del Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda 

al Instituto de Educación Secundaria Monastil, código 03010156, las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

2. Este centro quedará con la configuración siguiente:
Composición: 22 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, 4 

de Bachillerato y 9 ciclos de Formación Profesional
Capacidad: 660 puestos escolares de Educación Secundaria Obli-

gatoria, 140 de Bachillerato y 270 de ciclos formativos de Formación 
Profesional

Cuarto
1. En el Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda se extin-

guen, con efectos del curso escolar 2016/2017, las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y las de Bachillerato.

Los alumnos que estén cursando las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato en este centro se trasladarán 
al Instituto de Educación Secundaria Monastil.

2. La dirección general competente en materia de personal docente 
realizará los trámites administrativos oportunos para la reubicación del 
profesorado que estaba prestando servicios de forma definitiva en el 
Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda.

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
La financiación del gasto corriente del centro integrado que se crea 

en esta disposición correrá a cargo de los presupuestos de la Generalitat 
correspondientes a la conselleria competente en materia de educación.

La conselleria competente en materia de empleo financiará, median-
te las convocatorias que correspondan, el gasto derivado de la imparti-
ción de la Formación Profesional para el Empleo en dicho centro inte-
grado público de Formación Profesional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
En tanto no se constituya el consejo social del centro que se crea, 

seguirá en funcionamiento el Consejo Escolar del Instituto de Educa-
ción Secundaria Valle de Elda.

Segunda
1. Los expedientes de los alumnos que, procedentes del Instituto 

de Educación Secundaria Valle de Elda pasen al Instituto de Educación 
Secundaria Monastil, se trasladarán al segundo de los centros.

2. Los expedientes de los alumnos que cursaron con anterioridad las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y las de Bachillerato 
en el Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda se trasladarán al 
Instituto de Educación Secundaria Monastil.

2. Així mateix impartirà els ensenyaments de nova implantació 
següents:

– Indústries Alimentàries (Formació Professional Bàsica de segona 
oportunitat)

– Emergències i Protecció Civil (grau mitjà)
– Coordinació d’Emergències i Protecció Civil (grau superior)
– Màrqueting i Publicitat (grau superior)
– Promoció de la Igualtat de Gènere (grau superior)
3. Podrà també 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 dels ensenyaments que el centre tinga implantats.

Tercer
1. Es desglossen de l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda a 

l’Institut d’Educació Secundària Monastil, codi 03010156, els ensenya-
ments d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

2. Aquest centre quedarà amb la configuració següent:
Composició: 22 unitats d’Educació Secundària Obligatòria, 4 de 

Batxillerat i 9 cicles de Formació Professional
Capacitat: 660 places escolars d’Educació Secundària Obligatòria, 

140 de Batxillerat i 270 de cicles formatius de Formació Professional.

Quart
1. En l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda s’extingeixen, 

amb efectes del curs escolar 2016-2017, els ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria i els de Batxillerat.

Els alumnes que estiguen cursant els ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria o de Batxillerat en aquest centre es traslladaran 
a l’Institut d’Educació Secundària Monastil.

2. La direcció general competent en matèria de personal docent rea-
litzarà els tràmits administratius oportuns per a la reubicació del pro-
fessorat que estava prestant serveis de manera definitiva en l’Institut 
d’Educació Secundària Valle de Elda.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

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

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

Segona
El finançament de la despesa corrent del centre integrat que es crea 

en aquesta disposició anirà amb càrrec als pressupostos de la Generalitat 
corresponents a la conselleria competent en matèria d’educació.

La conselleria competent en matèria d’ocupació finançarà, per 
mitjà de les convocatòries que corresponguen, la despesa derivada de la 
impartició de la Formació Professional per a l’Ocupació en l’esmentat 
centre integrat públic de Formació Professional.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Fins que no es constituïsca el consell social del centre que es crea 

seguirà en funcionament el Consell Escolar de l’Institut d’Educació 
Secundària Valle de Elda.

Segona
1. Els expedients dels alumnes que, procedents de l’Institut d’Edu-

cació Secundària Valle de Elda passen a l’Institut d’Educació Secundà-
ria Monastil, es traslladaran al segon dels centres.

2. Els expedients dels alumnes que van cursar amb anterioritat els 
ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i els de Batxillerat en 
l’Institut d’Educació Secundària Valle de Elda es traslladaran a l’Institut 
d’Educació Secundària Monastil.



DISPOSICIÓN FINAL

Única
La presente orden se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana y tendrá sus efectos desde el curso escolar 2016-2017.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, los intere-
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el siguiente al de su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 10.1.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, o potestativamente, recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado en 
los términos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio 
de que los interesados puedan interponer cualquier otro que estimen 
procedente.

València, 8 de junio de 2017

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

El conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

DISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquesta ordre es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana i tindrà efectes des del curs escolar 2016-2017.

Contra el present acte, que esgota la via administrativa, les persones 
interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, 
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableixen els 
articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament, un recurs de 
reposició davant d’aquest mateix òrgan, en el termini d’un mes, comptat 
en els termes ja referits, de conformitat amb el que disposen els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, sense perjuí que les 
persones interessades puguen interposar-ne qualsevol altre que estimen 
procedent.

València, 8 de juny de 2017

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

El conseller d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ
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