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En la pàgina 389, segona columna, en l’article quart,
1.2), b), en la sexta línia de la taula, on diu: «Des de
1.246 fins a 1.439», ha de dir: «Des de 1.260 fins a
1.439».

En la pàgina 389, segona columna, en l’article quart,
1.2), c), on diu: «... als agrícoles fixos.», ha de dir: «... als
treballadors agraris fixos per compte d’altri.».

En la pàgina 390, primera columna, en l’article quint.
Tres, després del primer paràgraf, se suprimix «1.», ini-
ciant-se les cometes abans de la lletra a).

En la pàgina 398, en la disposició final segona. Tres,
a), on diu: «... després de l’entrada en vigor del dit reial
decret llei, quan...», ha de dir: «... després de l’entrada
en vigor d’este, quan...».

11704 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 12/2002, de
23 de maig, per la qual s’aprova el Concert
Econòmic amb la Comunitat Autònoma del
País Basc. («BOE» 143, de 15-6-2002.)

Havent advertit errors en la Llei 12/2002, de 23 de
maig, per la qual s’aprova el Concert Econòmic amb
la Comunitat Autònoma del País Basc, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» Suplement número 2 en Llen-
gua Valenciana, d’1 de juny del 2002, es procedix a
efectuar les rectificacions oportunes:

En la pàgina 364, primera columna, en l’article
15.Dos, segon paràgraf, on diu: «La proporció del volum
d’operacions realitzada...»; ha de dir: «La proporció del
volum d’operacions realitzat...».

En la pàgina 368, primera columna, en l’article 28.U,
en els apartats A) i B), on diu: «1., 2. i 3.»; ha de dir:
«1r, 2n i 3r».

En la pàgina 368, segona columna, en l’article 29.Dos,
han d’unir-se els dos primers paràgrafs; així, on diu:

«Dos. Les proporcions provisionalment aplicables
durant cada any natural seran les determinades d’acord
amb les operacions de l’any precedent.

La proporció provisional aplicable en els períodes de
liquidació del primer any natural de l’exercici de l’activitat
serà fixada pel subjecte passiu segons la seua previsió
de les operacions a realitzar en cada territori, sense perjuí
de la regularització final corresponent.», ha de dir:

«Dos. Les proporcions provisionalment aplicables
durant cada any natural seran les determinades d’acord
amb les operacions de l’any precedent. La proporció pro-
visional aplicable en els períodes de liquidació del primer
any natural de l’exercici de l’activitat serà fixada pel sub-
jecte passiu segons la seua previsió de les operacions
a realitzar en cada territori, sense perjuí de la regula-
rització final corresponent.»

12018 LLEI ORGÀNICA 5/2002, de 19 de juny, de
les Qualificacions i de la Formació Professio-
nal. («BOE» 147, de 20-6-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret a l’educació, que l’article 27 de la Constitució
reconeix a tots a fi d’aconseguir el ple desenrotllament
de la personalitat humana en el respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i llibertats fona-
mentals, té en la formació professional un vessant de
significació individual i social creixent. En esta mateixa
línia i dins dels principis rectors de la política social i
econòmica, la Constitució, en l’article 40, exigix dels
poders públics el foment de la formació i readaptació
professionals, instruments tots dos d’importància cabdal
per a fer realitat el dret al treball, la lliure elecció de
professió o ofici o la promoció a través del treball. En
efecte, la qualificació professional que proporciona esta
formació servix tant als fins de l’elevació del nivell i qua-
litat de vida de les persones com als de la cohesió social
i econòmica i del foment de l’ocupació.

En l’actual panorama de globalització dels mercats
i de continu avanç de la societat de la informació, les
estratègies coordinades per a l’ocupació que postula la
Unió Europea s’orienten amb especial èmfasi cap a l’ob-
tenció d’una població activa qualificada i apta per a la
mobilitat i lliure circulació, la importància de la qual es
ressalta expressament en el Tractat de la Unió Europea.

En este context, és necessària la renovació permanent
de les institucions i, consegüentment, del marc normatiu
de la formació professional, de tal manera que es garan-
tisca en tot moment la desitjable correspondència entre
les qualificacions professionals i les necessitats del
mercat de treball, línia esta en què ja se situava la
Llei 51/1980, de 8 d’octubre, Bàsica d’Ocupació, que
assenyala com a objectiu de la política d’ocupació acon-
seguir el màxim grau de transparència del mercat de
treball per mitjà de l’orientació i la formació professional;
la Llei 8/1980, de 10 de març, Estatut dels Treballadors
(en el mateix sentit l’actual text refós de l’Estatut dels
Treballadors), que considera un dret dels treballadors
la formació professional; la Llei Orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu,
que es va proposar adequar la formació a les noves
exigències del sistema productiu, i el Nou Programa
Nacional de Formació Professional, elaborat pel Consell
General de Formació Professional i aprovat pel Govern
per a 1998-2002, que definix les directrius bàsiques
que han de conduir a un sistema integrat de les distintes
ofertes de formació professional: reglada, ocupacional
i contínua. En esta mateixa línia apareixen els Acords
de Formació Contínua i els Plans Anuals d’Acció per
a l’Ocupació.

En esta tendència de modernització i millora, que es
correspon amb les polítiques de signe semblant mam-
preses en altres països de la Unió Europea, s’inscriu deci-
didament la present Llei, la finalitat de la qual és la creació
d’un Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Pro-
fessional que, en l’àmbit de la competència exclusiva
atribuïda a l’Estat per l’article 149.1.1a i 30a, amb la
cooperació de les Comunitats Autònomes, dote d’unitat,
de coherència i d’eficàcia la planificació, l’ordenació i
l’administració d’esta realitat, a fi de facilitar la integració
de les distintes formes de certificat i d’acreditació de
les competències i de les qualificacions professionals.

El sistema, inspirat en els principis d’igualtat en l’accés
a la formació professional i de participació dels agents
socials amb els poders públics, ha de fomentar la for-
mació al llarg de la vida, ha d’integrar les distintes ofertes
formatives i instrumentar el reconeixement i l’acreditació
de les qualificacions professionals en l’ambit nacional,
com a mecanisme afavoridor de l’homogeneïtzació, en
el marc europeu, dels nivells de formació i d’acreditació
professional amb vista al lliure moviment dels treballa-
dors i dels professionals en l’àmbit del mercat que suposa
l a C o m u n i t a t E u r o p e a . A e s t e e f e c t e ,
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la Llei configura un Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals com a eix institucional del sistema, la fun-
ció del qual es completa amb el procediment d’acre-
ditació de les citades qualificacions, sistema que no dero-
ga el que està actualment en vigor i que no suposa,
en cap cas, la regulació de l’exercici de les professions
titulades en els termes previstos en l’article 36 de la
Constitució Espanyola.

Quant a l’ordenació, el Sistema Nacional de Quali-
ficacions i Formació Professional, pren com a punt de
partida els àmbits competencials propis de l’Adminis-
tració General de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
així com l’espai que correspon a la participació dels
agents socials, la representativitat i necessària co�abo-
ració de la qual queden reflectides en la composició
del Consell General de Formació Professional, al servici
de la qual s’instrumenta, com a òrgan tècnic, l’Institut
Nacional de les Qualificacions.

Si el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional constituïx l’element central al voltant del
qual gira la reforma abordada per la present Llei, la regu-
lació que esta du a terme partix, com a noció bàsica,
del concepte tècnic de qualificació professional, entesa
com el conjunt de competències amb significació per
a l’ocupació, adquirides a través d’un procés formatiu
formal i inclús no formal que són objecte dels corres-
ponents procediments d’avaluació i d’acreditació. D’a-
cord amb les necessitats del mercat de treball i de les
qualificacions que este requerix, es desenrotllaran les
ofertes públiques de formació professional, en la pla-
nificació de les quals ha de prestar-se especial atenció
a l’ensenyança de les tecnologies de la informació i la
comunicació, idiomes de la Unió Europea i prevenció
de riscs laborals.

La present Llei establix, així mateix, que els títols de
formació professional i els certificats de professionalitat
constituiran les ofertes de formació professional referides
al Catàleg de Qualificacions Professionals, que tenen
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i
seran expedits per les Administracions competents. La
coordinació de les referides ofertes formatives de for-
mació professional ha de ser garantit per les Adminis-
tracions públiques amb la clara finalitat de donar res-
posta a les necessitats de qualificació, i d’optimitzar l’ús
dels recursos públics.

L’accés eficaç a la formació professional, que s’ha
de garantir als diferents co�ectius, jóvens, treballadors
en actiu ocupats i desocupats, fa que la Llei compte
amb els centres ja existents i trace les línies ordenadores
bàsiques dels nous Centres Integrats de Formació Pro-
fessional, i, dins d’elles, els criteris sobre nomenament
de la direcció d’estos.

En esta Llei s’establix també que a través de centres
especialitzats per sectors productius es desenrotllaran
accions d’innovació i d’experimentació en matèria de
formació professional que es programaran i executaran
per mitjà de convenis de co�aboració entre l’Adminis-
tració de l’Estat i les Comunitats Autònomes, atenint-se
en tot cas a l’àmbit de les seues respectives compe-
tències.

D’altra banda, l’aprenentatge permanent és un ele-
ment essencial en la societat del coneixement i, per al
propiciar l’accés universal i continu a este, la Llei establix
que les Administracions públiques adaptaran les ofertes
de formació, especialment les dirigides a grups amb difi-
cultats d’inserció laboral, de manera que es previnga
l’exclusió social i que siguen motivadors de futurs apre-
nentatges per mitjà del reconeixement de les compe-
tències obtingudes a través d’estes ofertes específiques.

En el marc del Sistema Nacional de Qualificacions
i Formació Professional es preveuen dos aspectes fona-
mentals, la informació i l’orientació professional, així com

la permanent avaluació del sistema per a garantir la seua
qualitat. Dins de l’orientació es destaca la necessitat d’as-
sessorar sobre les oportunitats d’accés a l’ocupació i
sobre les ofertes de formació per a facilitar la inserció
i reinserció laboral. L’avaluació de la qualitat del sistema
ha d’aconseguir la seua adequació permanent a les
necessitats del mercat de treball.

Finalment amb esta Llei, que no deroga l’actual marc
legal de la formació professional establit per la Llei Orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del
Sistema Educatiu, es pretén aconseguir el millor apro-
fitament de l’experiència i els coneixements de tots els
professionals en la impartició de les distintes modalitats
de formació professional i amb esta finalitat es possibilita
als funcionaris dels Cossos de Professors d’Ensenyança
Secundària i Professors Tècnics de Formació Professio-
nal l’acompliment de funcions en les diferents ofertes
de formació professional regulades en la present Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Finalitat de la Llei.

1. La present Llei té per objecte l’ordenació d’un
sistema integral de formació professional, qualificacions
i acreditació, que responga amb eficàcia i transparència
a les demandes socials i econòmiques a través de les
diverses modalitats formatives.

2. L’oferta de formació sostinguda amb fons públics
afavorirà la formació al llarg de tota la vida, i s’acomodarà
a les distintes expectatives i situacions personals i pro-
fessionals.

3. A la mencionada finalitat s’orientaran les accions
formatives programades i desenrotllades en el marc del
Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Profes-
sional, en coordinació amb les polítiques actives d’ocu-
pació i de foment de la lliure circulació dels treballadors.

Article 2. Principis del Sistema Nacional de Qualifica-
cions i Formació Professional.

1. A l’efecte d’esta Llei s’entén per Sistema Nacional
de Qualificacions i Formació Professional el conjunt d’ins-
truments i d’accions necessaris per a promoure i desen-
rotllar la integració de les ofertes de la formació pro-
fessional, a través del Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals, així com l’avaluació i l’acreditació de les
corresponents competències professionals, de manera
que s’afavorisca el desenrotllament professional i social
de les persones i es cobrisquen les necessitats del sis-
tema productiu.

2. Al Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional li correspon promoure i desenrotllar la inte-
gració de les ofertes de la formació professional, a través
d’un Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals,
així com l’avaluació i l’acreditació de les corresponents
competències professionals.

3. El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional es regix pels principis bàsics següents:

a) La formació professional estarà orientada tant al
desenrotllament personal i a l’exercici del dret al treball
com a la lliure elecció de professió o ofici i a la satisfacció
de les necessitats del sistema productiu i de l’ocupació
al llarg de tota la vida.

b) L’accés, en condicions d’igualtat de tots els ciu-
tadans, a les diferents modalitats de la formació pro-
fessional.

c) La participació i cooperació dels agents socials
amb els poders públics en les polítiques formatives i
de qualificació professional.
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d) L’adequació de la formació i les qualificacions
als criteris de la Unió Europea, segons els objectius del
mercat únic i la lliure circulació de treballadors.

e) La participació i cooperació de les diferents Admi-
nistracions públiques d’acord amb les seues respectives
competències.

f) La promoció del desenrotllament econòmic i l’a-
dequació a les diferents necessitats territorials del sis-
tema productiu.

Article 3. Fins del Sistema Nacional de Qualificacions
i Formació Professional.

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Pro-
fessional té els fins següents:

1. Capacitar per a l’exercici d’activitats professio-
nals, de manera que es puguen satisfer tant les neces-
sitats individuals com les dels sistemes productius i de
l’ocupació.

2. Promoure una oferta formativa de qualitat, actua-
litzada i adequada als distints destinataris, d’acord amb
les necessitats de qualificació del mercat laboral i les
expectatives personals de promoció professional.

3. Proporcionar als interessats informació i orien-
tació adequades en matèria de formació professional
i qualificacions per a l’ocupació.

4. Incorporar a l’oferta formativa aquelles accions
de formació que capaciten per a l’exercici d’activitats
empresarials i per compte propi, així com per al foment
de les iniciatives empresarials i de l’esperit emprenedor
que preveurà totes les formes de constitució i d’orga-
nització de les empreses ja siguen estes individuals o
co�ectives i en especial les de l’economia social.

5. Avaluar i acreditar oficialment la qualificació pro-
fessional independentment de quina haguera sigut la
forma de la seua adquisició.

6. Afavorir la inversió pública i privada en la qua-
lificació dels treballadors i l’optimització dels recursos
dedicats a la formació professional.

Article 4. Instruments i accions del Sistema Nacional
de Qualificacions i Formació Professional.

1. El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional està format pels instruments i les accions
següents:

a) El Catàleg Nacional de Qualificacions Professio-
nals, que ordenarà les identificades en el sistema pro-
ductiu d’acord amb les competències apropiades per a
l’exercici professional que siguen susceptibles de reco-
neixement i d’acreditació.

El catàleg, que inclourà el contingut de la formació
professional associada a cada qualificació, tindrà estruc-
tura modular.

b) Un procediment de reconeixement, d’avaluació,
d’acreditació i registre de les qualificacions professionals.

c) La informació i l’orientació en matèria de formació
professional i ocupació.

d) L’avaluació i millora de la qualitat del Sistema
Nacional de Qualificacions i Formació Professional que
proporcione la informació oportuna sobre el funciona-
ment d’este i sobre la seua adequació a les necessitats
formatives individuals i a les del sistema productiu.

2. A través dels referits instruments i accions es
promourà la gestió coordinada de les distintes Admi-
nistracions públiques amb competències en la matèria.

Article 5. Regulació i coordinació del Sistema Nacional
de Qualificacions i Formació Professional.

1. Correspon a l’Administració General de l’Estat la
regulació i la coordinació del Sistema Nacional de Qua-

lificacions i Formació Professional, sense perjuí de les
competències que corresponen a les Comunitats Autò-
nomes i de la participació dels agents socials.

2. El Consell General de Formació Professional,
creat per la Llei 1/1986, de 7 de gener, modificada
per les Lleis 19/1997, de 9 de juny, i 14/2000, de
29 de desembre, és l’òrgan consultiu i de participació
institucional de les Administracions públiques i els agents
socials, i d’assessorament del Govern en matèria de for-
mació professional, sense perjuí de les competències
que el Consell Escolar de l’Estat té atribuïdes, segons
els articles 30 i 32 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3
de juliol, reguladora del Dret a l’Educació.

3. L’Institut Nacional de les Qualificacions, creat per
Reial Decret 375/1999, de 5 de març, és l’òrgan tècnic
de suport al Consell General de la Formació Professional
responsable de definir, elaborar i mantindre actualitzat
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i el
corresponent Catàleg Modular de Formació Professional.

Article 6. Co�aboració de les empreses, dels agents
socials i altres entitats.

1. Per al desenrotllament del Sistema Nacional de
Qualificacions i Formació Professional es promourà la
necessària co�aboració de les empreses amb les Admi-
nistracions públiques, Universitats, Cambres de Comerç
i entitats de formació. La participació de les empreses
podrà realitzar-se de forma individual o de forma agru-
pada a través de les seues organitzacions representa-
tives.

2. La participació de les empreses i altres entitats
en el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Pro-
fessional es desenrotllarà, entre altres, en els àmbits de
la formació del personal docent, la formació de l’alumnat
en els centres de treball i la realització d’altres pràctiques
professionals, així com en l’orientació professional i la
participació de professionals qualificats del sistema pro-
ductiu en el sistema formatiu. La citada co�aboració s’ins-
trumentarà per mitjà dels oportuns convenis i acords.

3. Per a identificar i actualitzar les necessitats de
qualificació, així com per a la seua definició i la de la
formació requerida, s’establiran procediments de co�a-
boració i consulta amb els diferents sectors productius
i amb els interlocutors socials.

4. La formació afavorirà la realització de pràctiques
professionals de l’alumnat en empreses i altres entitats.
Estes pràctiques no tindran caràcter laboral.

TÍTOL I

De les qualificacions professionals

Article 7. Catàleg Nacional de Qualificacions Professio-
nals.

1. Amb la finalitat de facilitar el caràcter integrat
i l’adequació entre la formació professional i el mercat
laboral, així com la formació al llarg de la vida, la mobilitat
dels treballadors i la unitat de mercat laboral, es crea
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, apli-
cable a tot el territori nacional, que estarà constituït per
les qualificacions identificades en el sistema productiu
i per la formació associada a estes, que s’organitzarà
en mòduls formatius, articulats en un Catàleg Modular
de Formació Professional.

2. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell Gene-
ral de la Formació Professional, d’acord amb el que esta-
blix l’article 5.2 d’esta Llei, determinarà l’estructura i el
contingut del Catàleg Nacional de Qualificacions Pro-
fessionals i aprovarà les que corresponga incloure-hi,
ordenades per nivells de qualificació, tenint en compte
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en tot cas els criteris de la Unió Europea. Igualment
es garantirà l’actualització permanent del catàleg, amb
la consulta prèvia al Consell General de la Formació Pro-
fessional, de manera que atenga en tot moment els
requeriments del sistema productiu.

3. A l’efecte de la present Llei, s’entendrà per:
a) Qualificació professional: el conjunt de compe-

tències professionals amb significació per a l’ocupació
que poden ser adquirides per mitjà de formació modular
o altres tipus de formació i a través de l’experiència
laboral.

b) Competència professional: el conjunt de coneixe-
ments i de capacitats que permeten l’exercici de l’ac-
tivitat professional d’acord amb les exigències de la pro-
ducció i l’ocupació.

Article 8. Reconeixement, avaluació, acreditació i regis-
tre de les qualificacions professionals.

1. Els títols de formació professional i els certificats
de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en
tot el territori nacional, són expedits per les Adminis-
tracions competents i tindran els efectes que li corres-
ponguen d’acord amb la normativa de la Unió Europea
relativa al sistema general de reconeixement de la for-
mació professional en els Estats membres de la Unió
Europea i la resta d’Estats signataris de l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu. Els citats títols i certificats
acrediten les corresponents qualificacions professionals
als que els hagen obtingut, i si és el cas, produïxen els
corresponents efectes acadèmics segons la legislació
aplicable.

2. L’avaluació i l’acreditació de les competències
professionals adquirides a través de l’experiència laboral
o de vies no formals de formació, tindrà com a referent
el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i es
desenrotllarà seguint en tot cas els criteris que garan-
tisquen la fiabilitat, l’objectivitat i el rigor tècnic de l’a-
valuació.

3. El reconeixement de les competències professio-
nals així avaluades, quan no completen les qualificacions
arreplegades en algun títol de formació professional o
certificat de professionalitat, es realitzarà a través d’una
acreditació parcial acumulable amb la finalitat, si és el
cas, de completar la formació conduent a l’obtenció del
corresponent títol o certificat.

4. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell Gene-
ral de la Formació Professional, fixarà els requisits i pro-
cediments per a l’avaluació i l’acreditació de les com-
petències, així com els efectes d’estes.

TÍTOL II

De la formació professional

Article 9. La formació professional.

La formació professional comprén el conjunt d’ac-
cions formatives que capaciten per a l’exercici qualificat
de les diverses professions, l’accés a l’ocupació i la par-
ticipació activa en la vida social, cultural i econòmica.
Inclou les ensenyances pròpies de la formació profes-
sional inicial, les accions d’inserció i reinserció laboral
dels treballadors, així com les orientades a la formació
contínua en les empreses, que permeten l’adquisició i
l’actualització permanent de les competències profes-
sionals.

Article 10. Les ofertes de formació professional.

1. L’Administració General de l’Estat, de conformitat
amb el que s’establix en l’article 149.1.30a i 7a de la

Constitució i prèvia consulta al Consell General de la
Formació Professional, determinarà els títols i els cer-
tificats de professionalitat, que constituiran les ofertes
de formació professional referides al Catàleg Nacional
de Qualificacions Professionals.

2. Les Administracions educatives, en l’àmbit de les
seues competències, podran ampliar els continguts dels
corresponents títols de formació professional.

3. Les ofertes públiques de formació professional
afavoriran la utilització de les tecnologies de la informació
i la comunicació per a estendre al màxim l’oferta for-
mativa i facilitar-hi l’accés de tots els ciutadans interes-
sats.

4. Les ofertes formatives referides al Catàleg Nacio-
nal de Qualificacions Professionals es desenrotllaran con-
siderant les mesures establides en el Pla Nacional d’Acció
per a l’Ocupació.

5. Les Administracions públiques garantiran la coor-
dinació de les ofertes de formació professional per a
donar resposta a les necessitats de qualificació i opti-
mitzar l’ús dels recursos públics.

6. Les institucions i entitats que desenrotllen ofertes
formatives sostingudes amb fons públics estan obligades
a facilitar a les Administracions competents tota la infor-
mació que siga requerida per al seguiment, fins esta-
dístics i avaluació de les actuacions desenrotllades. Així
mateix, s’aplicaran els procediments, mètodes i obliga-
cions específiques que es deriven de la legislació pres-
supostària, de la normativa i finançament europeu i del
desenrotllament de plans o programes d’àmbit nacional
i europeu.

7. En l’accés a les diferents ofertes formatives es
tindran en compte les acreditacions previstes en l’ar-
ticle 8 d’esta Llei.

Article 11. Centres de Formació Professional.

1. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell Gene-
ral de la Formació Professional, establirà els requisits
bàsics que hauran de reunir els centres que impartisquen
ofertes de formació professional conduents a l’obtenció
de títols de formació professionals i certificats de pro-
fessionalitat. Les Administracions, en l’àmbit de les seues
competències, podran establir els requisits específics
que hauran de reunir els citats centres.

2. Correspondrà a les Administracions, en els seus
respectius àmbits competencials, la creació, l’autoritza-
ció, l’homologació i la gestió dels centres a què fa refe-
rència l’apartat anterior.

3. S’establiran els mecanismes adequats perquè la
formació que reba finançament públic puga oferir-se per
centres o directament per les empreses, per mitjà de
concerts, convenis, subvencions o altres procediments.

4. Es consideraran Centres Integrats de Formació
Professional aquells que impartisquen totes les ofertes
formatives a què es referisca l’article 10.1 de la present
Llei.

Les Administracions, en l’àmbit de les seues com-
petències podran crear i autoritzar els citats Centres de
Formació Professional amb les condicions i els requisits
que s’establisquen.

5. La direcció dels Centres Integrats de Formació
Professional de titularitat de les Administracions edu-
catives, serà nomenada per mitjà del procediment de
lliure designació per l’Administració competent, entre
funcionaris públics docents, d’acord amb els principis
de mèrit, capacitat i publicitat, prèvia consulta als òrgans
co�egiats del centre.

6. Reglamentàriament, el Govern i els Consells de
Govern de les Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les
seues respectives competències, adaptaran la compo-
sició i funcions dels Centres Integrats de Formació Pro-
fessional a les seues característiques específiques.
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7. La innovació i l’experimentació en matèria de for-
mació professional es desenrotllarà a través d’una xàrcia
de centres de referència nacional, amb implantació en
totes les Comunitats Autònomes, especialitzats en els
distints sectors productius. A este efecte, els centres
podran incloure accions formatives dirigides a estu-
diants, treballadors ocupats i desocupats, així com a
empresaris i formadors.

La programació i l’execució de les corresponents
actuacions de caràcter innovador, experimental i forma-
tiu es durà a terme, en el marc del que establix esta
Llei, per mitjà de convenis de co�aboració entre l’Ad-
ministració de l’Estat i les Comunitats Autònomes, ate-
nint-se en tot cas a l’àmbit de les seues respectives
competències.

Article 12. Oferta formativa a grups amb especials difi-
cultats d’integració laboral.

1. Amb la finalitat de facilitar la integració social
i la inclusió dels individus o grups desfavorits en el mercat
de treball, les Administracions públiques, especialment
l’Administració Local, en l’àmbit de les seues respectives
competències, adaptaran les ofertes formatives a les
necessitats específiques dels jóvens amb fracàs escolar,
discapacitats, minories ètniques, parats de llarga duració
i, en general, persones amb risc d’exclusió social.

2. Les referides ofertes hauran d’afavorir l’adquisició
de capacitats en un procés de formació al llarg de la
vida, i a més d’incloure mòduls associats al Catàleg
Nacional de Qualificacions Professionals, amb l’efecte
previst en l’article 8 d’esta Llei, podran incorporar mòduls
apropiats per a l’adaptació a les necessitats específiques
del co�ectiu beneficiari.

Article 13. Ofertes formatives no vinculades al Catàleg
Modular de Formació Professional.

1. Amb la finalitat de satisfer i d’adequar-se al màxim
a les necessitats específiques de formació i qualificació,
l’oferta formativa sostinguda amb fons públics tindrà la
màxima amplitud i a este efecte inclourà accions no
associades al Catàleg Nacional de Qualificacions Pro-
fessionals.

2. Les competències professionals oferides i adqui-
rides per mitjà de les accions formatives indicades en
l’apartat anterior, podran ser acreditades quan siguen
incorporades al Catàleg de Qualificacions, d’acord amb
el que preveu l’article 8 de la present Llei.

TÍTOL III

Informació i orientació professional

Article 14. Finalitat.

En el marc del Sistema Nacional de Qualificacions
i Formació Professional la informació i l’orientació pro-
fessional tindrà la finalitat de:

1. Informar sobre les oportunitats d’accés a l’ocu-
pació, les possibilitats d’adquisició, d’avaluació i d’acre-
ditació de competències i qualificacions professionals
i del progrés en estes al llarg de tota la vida.

2. Informar i assessorar sobre les diverses ofertes
de formació i els possibles itineraris formatius per a faci-
litar la inserció i reinserció laborals, així com la mobilitat
professional en el mercat de treball.

Article 15. Organització de la informació i l’orientació
professional.

1. En la informació i l’orientació professional podran
participar, entre altres, els servicis de les Administracions
educatives i laborals, de l’Administració local i dels
agents socials, i correspon a l’Administració General de
l’Estat desenrotllar fórmules de cooperació i coordinació
entre tots els ens implicats.

2. Correspon als servicis d’informació i d’orientació
professional de les Administracions públiques propor-
cionar informació a l’alumnat del sistema educatiu, les
famílies, els treballadors desocupats i ocupats i a la socie-
tat en general.

Així mateix, correspon a les Administracions públi-
ques posar a disposició dels interlocutors socials infor-
mació sobre el sistema que puga servir de referent orien-
tatiu en la negociació co�ectiva, sense perjuí de l’au-
tonomia de les parts en esta.

TÍTOL IV

Qualitat i avaluació del Sistema Nacional
de Qualificacions i Formació Professional

Article 16. Finalitat.

L’avaluació del Sistema Nacional de Qualificacions
i Formació Professional tindrà la finalitat bàsica de garan-
tir l’eficàcia de les accions incloses en este i la seua
adequació permanent a les necessitats del mercat de
treball.

Article 17. Establiment i coordinació.

1. Correspon al Govern l’establiment i la coordinació
dels processos d’avaluació del Sistema Nacional de Qua-
lificacions i Formació Professional, amb la consulta prèvia
al Consell General de la Formació Professional, sense
perjuí de les competències atribuïdes a les Comunitats
Autònomes.

2. Les Administracions públiques garantiran, en els
seus àmbits respectius, la qualitat de les ofertes forma-
tives i cooperaran en la definició i el desenrotllament
dels processos d’avaluació del Sistema Nacional de Qua-
lificacions i Formació Professional, de conformitat amb
el que s’establisca reglamentàriament, i hauran de pro-
porcionar les dades requerides per a l’avaluació corres-
ponent de caràcter nacional.

Disposició addicional primera. Habilitació del professo-
rat de formació professional.

1. Els funcionaris dels Cossos de Professors d’En-
senyança Secundària i de Professors Tècnics de Forma-
ció Professional, sense perjuí de continuar exercint les
seues funcions en la formació professional específica,
d’acord amb el que establix la disposició addicional deu,
apartat 1, de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’Ordenació General del Sistema Educatiu, i de confor-
mitat amb el que establisquen les normes bàsiques que
determinen l’atribució de la competència docent als pro-
fessors dels citats Cossos, podran exercir funcions en
els altres àmbits de la formació professional regulada
en esta Llei, de conformitat amb el seu perfil acadèmic
i professional i amb el que a este efecte determinen
les Administracions competents.

2. A l’efecte previst en l’article 3 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal



410 Dilluns 2 setembre 2002 Suplement núm. 3

Laboral al Servici de les Administracions Públiques, la
impartició de la formació, en els seus distints àmbits,
tindrà la consideració d’interés públic.

Disposició addicional segona. Habilitació de professio-
nals qualificats.

D’acord amb les necessitats derivades de la plani-
ficació de l’oferta formativa, la formació professional
regulada en esta Llei podrà ser impartida per profes-
sionals qualificats, quan no hi haja professorat el perfil
del qual es corresponga amb la formació associada a
les qualificacions professionals, en les condicions i el
règim que determinen les corresponents Administra-
cions competents.

Disposició addicional tercera. Àrees prioritàries en les
ofertes formatives.

Són àrees prioritàries que s’incorporaran a les ofertes
formatives finançades a càrrec de recursos públics les
relatives a tecnologies de la informació i la comunicació,
idiomes dels països de la Unió Europea, treball en equip,
prevenció de riscs laborals, així com aquelles que es
prevegen dins de les directrius marcades per la Unió
Europea.

Disposició addicional quarta. Equivalències.

El Govern, amb la consulta prèvia al Consell General
de la Formació Professional, fixarà les equivalències, con-
validacions, correspondències, i els efectes d’estes, entre
els títols de formació professional i els certificats de pro-
fessionalitat establits i els que es creen d’acord amb
el que preveu la present Llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. La present Llei es dicta a l’empara de les dis-
posicions 1a, 7a i 30a de l’article 149.1 de la Constitució.

2. A l’empara del que establix l’article 149.1.1a i
30a de la Constitució, pel que fa a la regulació de la
formació professional en l’àmbit del Sistema Educatiu,
és competència exclusiva de l’Estat el desenrotllament
dels preceptes següents:

L’apartat 1 de l’article 1, els articles 2 a 5, els apar-
tats 3 i 4 de l’article 6, els articles 7 a 9, l’apartat 1
de l’article 10 i l’apartat 6 de l’article 11.

La disposició addicional tercera.

Igualment, a l’empara del que establix l’article
149.1.1a i 30a de la Constitució i pel que fa a la regulació
de la formació professional en l’àmbit del Sistema Edu-
catiu, són normes bàsiques de la present Llei les
següents:

Els apartats 2 i 3 de l’article 1, els apartats 1 i 2
de l’article 6, els apartats 2 a 7 de l’article 10, els apartats
1 a 5 i 7 de l’article 11 i els articles 12 a 17.

Les disposicions addicionals primera i segona.

3. A l’empara del que establix l’article 149.1.7a, és
competència exclusiva de l’Estat el desplegament de la
present Llei en tot allò que no es referisca a la regulació
de la formació professional en l’àmbit del Sistema Edu-
catiu, sense perjuí de la seua execució pels òrgans de
les Comunitats Autònomes.

4. A l’empara del que establix l’article 149.1.1a, 7a
i 30a de la Constitució, és competència exclusiva de
l’Estat el desplegament de la disposició addicional quarta.

Disposició final segona. Caràcter de Llei Orgànica de
la present Llei.

La present Llei té el caràcter de Llei Orgànica, a excep-
ció dels preceptes següents: els apartats 2 i 3 de l’arti-
cle 1; l’apartat 1 i els paràgrafs c) i d) de l’apartat 3
de l’article 2; l’apartat 2 de l’article 4; els articles 5,
6, 9, 13, 14, 15, 16 i 17; les disposicions addicionals
primera, segona, tercera i quarta i les disposicions finals
primera, tercera i quarta.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament
normatiu.

S’habilita el Govern a fi que dicte, amb la consulta
prèvia al Consell General de Formació Professional, la
normativa necessària per al desplegament de la present
Llei en l’àmbit de les seues competències.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present llei orgànica entrarà en vigor l’endemà
de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta llei orgànica i que la facen complir.

Madrid, 19 de juny del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

12756 LLEI ORGÀNICA 6/2002, de 27 de juny, de
Partits Polítics. («BOE» 154, de 28-6-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

orgànica següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 54/1978, de Partits Polítics, norma precons-
titucional, breu tant en articles com en continguts, ha
servit primordialment per a establir un procediment sen-
zill de constitució en llibertat dels partits polítics, objectiu,
d’altra banda, no menor en el moment fundacional en
què es va dictar. La resta de les previsions que hui formen
el seu estatut jurídic a Espanya s’ha derivat del contingut
en la mateixa Constitució, de normes que, com els regla-
ments parlamentaris o la Llei Electoral, concreten la seua
funció i el seu paper essencial en el nostre sistema demo-
cràtic, de reformes legislatives posteriors com les con-
tingudes en el Codi Penal sobre la i�egalitat de deter-
minades associacions o les relacionades amb el finan-
çament dels partits, i d’un treball interpretatiu intens del
Poder Judicial i del mateix Tribunal Constitucional.

Transcorreguts quasi vint-i-cinc anys des de l’apro-
vació d’esta Llei de Partits encara vigent, resulta hui evi-
dent la insuficiència d’un estatut dels partits incomplet


