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Finalment, amb la finalitat de declarar l’exempció de
la mencionada ajuda econòmica individual, la disposició
final primera introduïx les modificacions oportunes en
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i altres normes tri-
butàries.

Article 1. Titularitat del dret.

1. A l’efecte de la present Llei, es consideren bene-
ficiaris de les ajudes socials que es determinen en l’ar-
ticle 2, les persones hemofíliques o amb altres coagu-
lopaties congènites que, havent desenrotllat l’hepatitis C
com a conseqüència d’haver rebut tractament amb con-
centrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema
sanitari públic, estiguen incloses en el cens definitiu pre-
vist en l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desem-
bre, de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

2. En el cas que hagen mort les persones incloses
en el cens, poden percebre l’ajuda social els fills menors
d’edat i majors incapacitats, per parts iguals, o, si no
n’hi ha, el cònjuge no separat legalment o, si és el cas,
la persona que haguera estat convivint amb el difunt
de forma permanent amb anàloga relació d’afectivitat
a la del cònjuge, com a mínim, els dos anys anteriors
al moment de la defunció, o, si no n’hi ha, els pares
de les persones difuntes.

Article 2. Ajudes socials.

Els beneficiaris tindran dret a percebre una ajuda eco-
nòmica, per una sola vegada, a tant alçat, per un import
de 18.030,36 euros (equivalents a 3.000.000 de pes-
setes). La percepció d’esta ajuda serà compatible amb
la de qualsevol pensió pública que el beneficiari tinguera
dret a percebre.

Article 3. So�icituds de les ajudes.

1. Correspondrà al Ministeri de Sanitat i Consum
la tramitació, resolució i el pagament de les ajudes que
s’establixen en l’article 2 d’esta Llei.

2. Les persones que es consideren beneficiàries
podran so�icitar, en el termini de quatre mesos, comptats
a partir de l’entrada en vigor del Reglament d’esta Llei,
la concessió de les quantitats que pogueren correspon-
dre’ls.

3. En aquells procediments en què no recaiga reso-
lució dins del termini legalment previst, s’entendran
desestimades les so�icituds.

4. La resolució estimatòria o desestimatòria posarà
fi a la via administrativa, i es podrà interposar-se contra
esta un recurs contenciós administratiu.

5. Per a accedir a l’ajuda econòmica serà necessària
la renúncia prèvia de l’exercici de tota classe de recla-
macions per contaminació pel virus de l’hepatitis C con-
tra qualssevol de les Administracions públiques sanità-
ries i centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de
Salut, o el seu respectiu personal.

6. A fi de garantir la correcta gestió de les recla-
macions per contaminació pel virus de l’hepatitis C, el
Ministeri de Sanitat i Consum comunicarà a les Admi-
nistracions públiques sanitàries de les Comunitats Autò-
nomes les corresponents renúncies prèvies i les reso-
lucions de concessió de les ajudes previstes en esta Llei.

7. No podran accedir a l’ajuda econòmica els que
hagueren obtingut sentència condemnatòria contra
qualssevol de les Administracions públiques sanitàries
i centres sanitaris vinculats al Sistema Nacional de Salut
per contagi del virus de l’hepatitis C.

Disposició addicional primera. Cens.

Reglamentàriament es prevorà que puguen percebre
les ajudes mencionades en l’article 2 d’esta Llei les per-
sones hemofíliques o amb altres coagulopaties congè-
nites que, havent desenrotllat l’hepatitis C com a con-
seqüència d’haver rebut tractament amb concentrats de
factors de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari
públic, no figuren incloses en el cens definitiu previst
en l’article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, a
causa de circumstàncies objectives i degudament acre-
ditades.

Disposició addicional segona. Recursos financers.

El Ministeri d’Hisenda habilitarà els recursos neces-
saris per a l’execució d’esta Llei.

Disposició final primera. Modificació de normativa tri-
butària.

A partir de l’entrada en vigor de la present Llei s’afig
una nova lletra s) a l’article 7 de la Llei 40/1998, de
9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, i altres normes tributàries, amb la redac-
ció següent:

«s) Les ajudes econòmiques regulades en l’article 2
de la Llei 14/2002, de 5 de juny.»

Disposició final segona. Facultat d’execució.

S’autoritza el Govern i els distints Departaments minis-
terials, en l’àmbit de les seues competències, per a dictar
totes les disposicions d’aplicació i desplegament de la
present Llei que siguen necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Llei 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 i que la facen complir.
Madrid, 5 de juny del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

11298 CORRECCIÓ d’errors del Reial Decret Llei
5/2002, de 24 de maig, de mesures urgents
per a la reforma del sistema de protecció per
desocupació i millora de l’ocupabilitat.
(«BOE» 139, d’11-6-2002.)

Havent advertit errors en el Reial Decret Llei 5/2002,
de 24 de maig, de mesures urgents per a la reforma
del sistema de protecció per desocupació i millora de
l’ocupabilitat, publicat en el «Boletín Oficial del Estado»
Suplement número 2 en Llengua Valenciana, d’1 de juny
del 2002, es procedix a efectuar les rectificacions opor-
tunes:

En la pàgina 387, primera columna, en l’article primer.
Set, després del primer paràgraf se suprimix «1.», ini-
ciant-se les cometes abans de la lletra a).
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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 ,


