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remissions internes, d’acord amb les directrius de la Nor-
ma sobre elaboració de les normes, del Govern.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de maig de 2002.

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3648,
de 3 de juny de 2002)

CAP DE L’ESTAT
12018 LLEI ORGÀNICA 5/2002, de 19 de juny, de

les qualificacions i de la formació professional.
(«BOE» 147, de 20-6-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots el qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret a l’educació, que l’article 27 de la Constitució
reconeix a tots a fi d’assolir el ple desenvolupament de
la personalitat humana en el respecte als principis demo-
cràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals,
té en la formació professional un vessant de significació
individual i social creixent. En aquesta mateixa línia i
dins dels principis rectors de la política social i econò-
mica, la Constitució, en el seu article 40, exigeix dels
poders públics el foment de la formació i readaptació
professionals, tots dos instruments d’una importància
essencial per 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
aquesta formació serveix tant a les finalitats de l’elevació
del nivell i qualitat de vida de les persones com a les
de la cohesió social i econòmica i del foment de l’o-
cupació.

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

En aquest context, és necessària la renovació per-
manent de les institucions i, consegüentment, del marc
normatiu de la formació professional, de manera que
es garanteixi en tot moment la desitjable correspondèn-
cia entre les qualificacions professionals i les necessitats
del mercat de treball, línia en la qual 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 grau més alt de transparència del mercat de
treball mitjançant 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’oc-
tubre, 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 defineix les directrius bàsiques que han
de conduir a un sistema integrat de les diferents ofertes
de formació professional: reglada, ocupacional i contí-
nua. En aquesta mateixa línia apareixen els acords de
formació contínua i els plans anuals d’acció per a l’o-
cupació.

En aquesta tendència de modernització i millora, que
es correspon amb les polítiques de signe similar empre-
ses en altres països de la Unió Europea, s’inscriu deci-
didament aquesta 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, doti d’unitat,
coherència i eficàcia la planificació, l’ordenació i l’ad-
ministració d’aquesta realitat, a fi de facilitar la integració
de les diferents formes de certificació i 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, integrant les diferents ofertes
formatives i instrumentant el reconeixement i l’acredi-
tació de les qualificacions professionals a nivell nacional,
com a mecanisme afavoridor de l’homogeneïtzació, a
nivell europeu, dels nivells de formació i acreditació pro-
fessional amb vista al lliure moviment dels treballadors
i dels professionals en l’àmbit del mercat que suposa
la Comunitat Europea. A aquests efectes, la Llei configura
un Catàleg nacional de qualificacions Professionals com
a eix institucional del sistema, la funció del qual es com-
pleta amb el procediment d’acreditació de les esmen-
tades qualificacions, sistema que no deroga el que actual-
ment està en vigor i que no suposa, en cap cas, la regu-
lació de l’exercici de les professions titulades en els ter-
mes que preveu l’article 36 de la Constitució espanyola.

Quant a l’ordenació, el sistema nacional de qualifi-
cacions i formació professional pren com a punt de par-
tida els àmbits competencials propis de l’Administració
General de l’Estat i de les comunitats autònomes, així
com l’espai que correspon a la participació dels agents
socials, la representativitat i la necessària co�aboració
dels quals queden reflectides en la composició del Con-
sell General de Formació Professional, al servei del qual
s’instrumenta, com a òrgan tècnic, l’Institut Nacional de
les Qualificacions.

Si el sistema nacional de qualificacions i formació
professional constitueix l’element central a l’entorn del
qual gira la reforma que aborda aquesta Llei, la regulació
que aquesta du a terme parteix, 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 fins i tot no formal que són objecte dels corres-
ponents procediments d’avaluació i acreditació. En fun-
ció de les necessitats del mercat de treball i de les qua-
lificacions que aquest requereix, es desenvolupen les
ofertes públiques de formació professional, en la pla-
nificació de les quals ha de prestar-se especial atenció
a l’ensenyament de les tecnologies de la informació i
la comunicació, idiomes de la Unió Europea i prevenció
de riscos laborals.

La present Llei estableix, així mateix, que els títols
de formació professional i els certificats de professio-
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nalitat constitueixen les ofertes de formació professional
referides al Catàleg de qualificacions professionals, que
tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
i els expedeixen les administracions competents. La coor-
dinació de les ofertes formatives de formació profes-
sional l’han de garantir les administracions públiques
amb la clara finalitat de donar resposta a les necessitats
de qualificació, optimitzant l’ús dels recursos públics.

L’accés eficaç a la formació professional, que s’ha
de garantir als diferents co�ectius, joves, treballadors
en actiu ocupats i aturats, fa que la Llei compti amb
els centres ja existents i traci les línies ordenadores bàsi-
ques dels nous centres integrats de formació professio-
nal i, dins d’aquestes, els criteris sobre nomenament de
la direcció d’aquests centres.

Aquesta Llei també estableix que a través de centres
especialitzats per sectors productius s’han de desenvo-
lupar accions d’innovació i experimentació en matèria
de formació professional que s’han de programar i exe-
cutar mitjançant convenis de co�aboració entre l’Admi-
nistració de l’Estat i les comunitats autònomes, atenint-se
en tot cas a l’àmbit de les seves respectives compe-
tències.

D’altra banda, l’aprenentatge permanent és un ele-
ment essencial en la societat del coneixement i, per pro-
piciar-hi l’accés universal i continu, la Llei estableix que
les administracions públiques han d’adaptar les ofertes
de formació, especialment les dirigides a grups amb difi-
cultats d’inserció laboral, de forma que es previngui l’ex-
clusió social i que siguin motivadors de futurs aprenen-
tatges mitjançant el reconeixement de les competències
obtingudes a través d’aquestes 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
l’avaluació permanent del sistema per garantir-ne la qua-
litat. Dins de l’orientació es destaca la necessitat d’as-
sessorar sobre les oportunitats d’accés a la feina i sobre
les ofertes de formació per facilitar la inserció i la rein-
serció laboral. L’avaluació de la qualitat del sistema ha
d’aconseguir l’adequació permanent a les necessitats del
mercat de treball.

Finalment, amb aquesta Llei, que no deroga l’actual
marc legal de la formació professional que estableix la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu, es pretén aconseguir el millor
aprofitament de l’experiència i coneixements de tots els
professionals en la impartició de les diferents modalitats
de formació professional i amb aquesta finalitat es pos-
sibilita als funcionaris dels cossos de professors d’en-
senyament secundari i professors tècnics de formació
professional l’acompliment de funcions en les diferents
ofertes de formació professional regulades en aquesta
Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Finalitat de la Llei.

1. Aquesta Llei té per objecte l’ordenació d’un sis-
tema 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.

2. L’oferta de formació sostinguda amb fons públics
ha d’afavorir la formació al llarg de tota la vida i aco-
modar-se a les diferents expectatives i situacions per-
sonals i professionals.

3. S’han d’orientar a aquesta finalitat les accions
formatives programades i desenvolupades en el marc
del sistema nacional de qualificacions i formació pro-

fessional, en coordinació amb les polítiques actives d’o-
cupació i de foment de la lliure circulació dels treba-
lladors.

Article 2. Principis del sistema nacional de qualifica-
cions i formació professional.

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per sistema
nacional de qualificacions i formació professional el con-
junt d’instruments i accions necessaris per promoure i
desenvolupar la integració de les ofertes de la formació
professional, a través del Catàleg nacional de qualifica-
cions professionals, així com l’avaluació i acreditació de
les competències professionals corresponents, de mane-
ra que s’afavoreixi el desenvolupament professional i
social de les persones i es cobreixin les necessitats del
sistema productiu.

2. Al sistema nacional de qualificacions i formació
professional li correspon promoure i desenvolupar la inte-
gració de les ofertes de la formació professional, a través
d’un Catàleg nacional de qualificacions professionals, així
com l’avaluació i acreditació de les competències pro-
fessionals corresponents.

3. El sistema nacional de qualificacions i formació
professional es regeix pels principis bàsics següents:

a) La formació professional està orientada tant al
desenvolupament 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 la cooperació dels agents socials
amb els poders públics en les polítiques formatives i
de qualificació professional.

d) L’adequació de la formació i les qualificacions
als criteris de la Unió Europea, en funció dels objectius
del mercat únic i la lliure circulació de treballadors.

e) La participació i cooperació de les diferents admi-
nistracions públiques en funció de les seves respectives
competències.

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

Article 3. Finalitats del sistema nacional de qualifica-
cions i formació professional.

El sistema nacional de qualificacions i formació pro-
fessional té les finalitats següents:

1. Capacitar per a l’exercici d’activitats professio-
nals, de manera que es puguin 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 diferents 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 les accions de for-
mació que capacitin per a l’acompliment d’activitats
empresarials i per compte propi, així com per fomentar
les iniciatives empresarials i de l’esperit emprenedor que
preveu totes les formes de constitució i organització de
les empreses, siguin individuals o co�ectives i especial-
ment les de l’economia social.

5. Avaluar i acreditar oficialment la qualificació pro-
fessional sigui quina sigui la forma en què s’hagi adquirit.
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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 ordena les identificades en el sistema productiu
en funció de les competències apropiades per a l’exercici
professional que siguin susceptibles de reconeixement
i acreditació.

El catàleg, que inclou el contingut de la formació pro-
fessional associada a cada qualificació, té estructura
modular.

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

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

d) L’avaluació i la millora de la qualitat del sistema
nacional de qualificacions i formació professional que
proporcioni la informació oportuna sobre el seu funcio-
nament i sobre la seva adequació a les necessitats for-
matives individuals i a les del sistema productiu.

2. A través dels instruments i les accions esmentats
s’ha de promoure la gestió coordinada de les diferents
administracions 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
regular i coordinar el sistema nacional de qualificacions
i formació professional, sense perjudici de les compe-
tències que corresponen a les comunitats autònomes
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 ins-
titucional de les administracions públiques i els agents
socials, i d’assessorament del Govern en matèria de for-
mació professional, sense perjudici 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 pel
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 mantenir 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 desenvolupament del sistema nacional de
qualificacions i formació professional s’ha de promoure
la co�aboració necessària de les empreses amb les admi-
nistracions públiques, universitats, cambres de comerç
i entitats de formació. La participació de les empreses
es pot realitzar de forma individual o de manera agrupada
a través de les seves organitzacions representatives.

2. La participació de les empreses i altres entitats
en el sistema nacional de qualificacions i formació pro-
fessional es desenvolupa, entre altres, en els àmbits de
la formació del personal docent, la formació dels alumnes

als 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. Aquesta co�aboració s’ins-
trumenta mitjançant els convenis i els acords oportuns.

3. Per identificar i actualitzar les necessitats de qua-
lificació, així com per a la seva definició i la de la formació
requerida, s’han d’establir procediments de co�aboració
i consulta amb els diferents sectors productius i amb
els interlocutors socials.

4. La formació ha d’afavorir la realització de pràc-
tiques professionals dels alumnes en empreses i altres
entitats. Aquestes pràctiques no tenen caràcter laboral.

TÍTOL I

De les qualificacions professionals

Article 7. Catàleg nacional de qualificacions profes-
sionals.

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 està constituït per
les qualificacions identificades en el sistema productiu
i per la formació que hi està associada, que s’organitza
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-
bleix l’article 5.2 d’aquesta Llei, ha de determinar l’es-
tructura i el contingut del Catàleg nacional de qualifi-
cacions professionals i aprovar les que sigui procedent
incloure-hi, ordenades per nivells de qualificació, tenint
en compte en tot cas els criteris de la Unió Europea.
Igualment s’ha de garantir l’actualització permanent del
Catàleg, amb la consulta prèvia al Consell General de
la Formació Professional, de manera que atengui en tot
moment els requeriments del sistema productiu.

3. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Qualificació professional: el conjunt de compe-

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

b) Competència professional: el conjunt de coneixe-
ments i capacitats que permetin l’exercici de l’activitat
professional d’acord amb les exigències de la producció
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 a tot
el territori nacional, són expedits per les administracions
competents i tenen els efectes que els corresponguin
d’acord amb la normativa de la Unió Europea relativa
al sistema general de reconeixement de la formació pro-
fessional als estats membres de la Unió Europea i altres
estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Euro-
peu. Aquests títols i certificats acrediten les qualifica-
cions professionals corresponents als qui els hagin obtin-
gut i, si s’escau, produeixen els efectes acadèmics corres-
ponents 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, té com a referent
el Catàleg nacional de qualificacions professionals i es
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desenvolupa seguint en tot cas criteris que garanteixin
la fiabilitat, l’objectivitat i el rigor tècnic de l’avaluació.

3. El reconeixement de les competències professio-
nals avaluades d’aquesta manera, quan no completin
les qualificacions recollides en algun títol de formació
professional o certificat de professionalitat, es fa a través
d’una acreditació parcial acumulable amb la finalitat, si
s’escau, de completar la formació conduent a l’obtenció
del títol o certificat corresponent.

4. El Govern, amb la consulta prèvia al Consell Gene-
ral de la Formació Professional, ha de fixar els requisits
i els procediments per a l’avaluació i acreditació de les
competències, així com els seus efectes.

TÍTOL II

De la formació professional

Article 9. La formació professional.

La formació professional comprèn el conjunt d’ac-
cions formatives que capaciten per a l’acompliment qua-
lificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació
i la participació activa en la vida social, cultural i eco-
nòmica. Inclou els ensenyaments propis de la formació
professional inicial, les accions d’inserció i reinserció
laboral dels treballadors, així com les orientades a la
formació contínua a les empreses, que permetin l’ad-
quisició i l’actualització permanent de les competències
professionals.

Article 10. Les ofertes de formació professional.

1. L’Administració General de l’Estat, de conformitat
amb el que estableix l’article 149.1.30a i 7a de la Cons-
titució i amb la consulta prèvia al Consell General de
la Formació Professional, ha de determinar els títols i
els certificats de professionalitat, que constitueixen les
ofertes de formació professional referides al Catàleg
nacional de qualificacions professionals.

2. Les administracions educatives, en l’àmbit de les
seves competències, poden ampliar els continguts dels
títols de formació professional corresponents.

3. Les ofertes públiques de formació professional
han d’afavorir la utilització de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació per estendre al màxim l’oferta
formativa i facilitar l’accés a la formació de tots els ciu-
tadans interessats.

4. Les ofertes formatives referides al Catàleg nacio-
nal de qualificacions professionals es porten a terme
considerant les mesures que estableix el Pla nacional
d’acció per a l’ocupació.

5. Les administracions públiques han de garantir la
coordinació de les ofertes de formació professional per
donar resposta a les necessitats de qualificació i opti-
mitzar l’ús dels recursos públics.

6. Les institucions i les entitats que portin a terme
ofertes formatives sostingudes amb fons públics estan
obligades a facilitar a les administracions competents
tota la informació que sigui requerida per al seguiment,
finalitats estadístiques i avaluació de les actuacions
desenvolupades. Així mateix, són aplicables els proce-
diments, els mètodes i les obligacions específics que
deriven de la legislació pressupostària, de la normativa
i finançament europeu i del desplegament de plans o
programes d’àmbit nacional i europeu.

7. En l’accés a les diferents ofertes formatives es
tenen en compte les acreditacions previstes en l’article 8
d’aquesta Llei.

Article 11. Centres de formació professional.

1. El Govern, prèvia consulta al Consell General de
la Formació Professional, ha d’establir els requisits bàsics
que han de tenir els centres que imparteixin ofertes de
formació professional conduents a l’obtenció de títols
de formació professional i certificats de professionalitat.
Les administracions, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, poden establir els requisits específics que han de
tenir aquests centres.

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

3. S’han d’establir els mecanismes adequats perquè
la formació que rebi finançament públic la puguin oferir
centres o directament les empreses, mitjançant concerts,
convenis, subvencions o altres procediments.

4. Es consideren centres integrats de formació pro-
fessional els que imparteixin totes les ofertes formatives
a què es refereix l’article 10.1 d’aquesta Llei.

Les administracions, en l’àmbit de les seves compe-
tències, poden crear i autoritzar els esmentats centres
de formació professional amb les condicions i els requi-
sits que s’estableixin.

5. La direcció dels centres integrats de formació pro-
fessional de titularitat de les administracions educatives
es nomena mitjançant el procediment de lliure desig-
nació per l’Administració competent, entre funcionaris
públics docents, d’acord amb els principis de mèrit, capa-
citat i publicitat, amb la consulta prèvia als òrgans co�e-
giats del centre.

6. Reglamentàriament, el Govern i els consells de
Govern de les comunitats autònomes, en l’àmbit de les
seves respectives competències, han d’adaptar la com-
posició i les funcions dels centres integrats de formació
professional a les seves característiques específiques.

7. La innovació i l’experimentació en matèria de for-
mació professional es desenvolupa a través d’una xarxa
de centres de referència nacional, amb implantació en
totes les comunitats autònomes, especialitzats als dife-
rents sectors productius. A aquests efectes, els centres
poden incloure accions formatives dirigides a estudiants,
treballadors ocupats i aturats, així com a empresaris i
formadors.

La programació i l’execució de les corresponents
actuacions de caràcter innovador, experimental i forma-
tiu es porta a terme, en el marc del que estableix aquesta
Llei, mitjançant convenis de co�aboració entre l’Admi-
nistració de l’Estat i les comunitats autònomes i, en tot
cas, cal atenir-se a l’àmbit de les seves competències
respectives.

Article 12. Oferta formativa a grups amb dificultats
especials d’integració laboral.

1. Amb la finalitat de facilitar la integració social
i la inclusió dels individus o grups desfavorits al mercat
de treball, les administracions públiques, especialment
l’Administració local, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, han d’adaptar les ofertes formatives a
les necessitats específiques dels joves amb fracàs esco-
lar, discapacitats, minories ètniques, aturats de llarga
durada i, en general, persones amb risc d’exclusió social.

2. Aquestes ofertes han 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 els efectes que pre-
veu l’article 8 d’aquesta Llei, poden incorporar mòduls
apropiats per a l’adaptació a les necessitats específiques
del co�ectiu beneficiari.
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Article 13. Ofertes formatives no vinculades al Catàleg
modular de formació professional.

1. Amb la finalitat de satisfer les necessitats espe-
cífiques de formació i qualificació i d’adequar-s’hi al
màxim, l’oferta formativa sostinguda amb fons públics
té més amplitud i a aquest efecte inclou accions no
associades al Catàleg nacional de qualificacions profes-
sionals.

2. Les competències professionals ofertes i adqui-
rides mitjançant les accions formatives indicades a l’a-
partat anterior poden ser acreditades quan siguin incor-
porades al Catàleg de qualificacions, d’acord amb el que
preveu l’article 8 d’aquesta 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 profes-
sional té la finalitat de:

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

2. Informar i assessorar sobre les diverses ofertes
de formació i els possibles itineraris formatius per facilitar
la inserció i reinserció laborals, així com la mobilitat pro-
fessional al mercat de treball.

Article 15. Organització de la informació i orientació
professional.

1. En la informació i l’orientació professional hi
poden participar, entre altres, els serveis de les admi-
nistracions educatives i laborals, de l’Administració local
i dels agents socials, i correspon a l’Administració Gene-
ral de l’Estat desenvolupar fórmules de cooperació i coor-
dinació entre tots els ens implicats.

2. Als serveis d’informació i orientació professional
de les administracions públiques els correspon propor-
cionar informació a l’alumnat del sistema educatiu, les
famílies, els treballadors aturats i ocupats i a la societat
en general.

Així mateix, correspon a les administracions públiques
posar a disposició dels interlocutors socials informació
sobre el sistema que pugui servir de referent orientatiu
en la negociació co�ectiva, sense perjudici de l’autono-
mia de les parts.

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 té la finalitat bàsica de garantir
l’eficàcia de les accions que hi estan incloses i la seva
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
perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats
autònomes.

2. Les administracions públiques han de garantir,
en els seus respectius àmbits, la qualitat de les ofertes
formatives i cooperar en la definició i el desenvolupament
dels processos d’avaluació del sistema nacional de qua-
lificacions i formació professional, de conformitat amb
el que s’estableixi reglamentàriament, i han de propor-
cionar les dades requerides per a la corresponent ava-
luació de caràcter nacional.

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

1. Els funcionaris dels cossos de professors d’en-
senyament secundari i de professors tècnics de formació
professional, sense perjudici de continuar exercint les
seves funcions en la formació professional específica,
d’acord amb el que estableix la disposició addicional
desena, apartat 1, de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, i
de conformitat amb el que estableixin les normes bàsi-
ques que determinen l’atribució de la competència
docent als professors dels esmentats cossos, poden exer-
cir funcions en els altres àmbits de la formació profes-
sional regulada en aquesta Llei, de conformitat amb el
seu perfil acadèmic i professional i amb el que a l’efecte
determinin les administracions competents.

2. Als efectes que preveu l’article 3 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal laboral
al servei de les administracions públiques, la impartició de
la formació, en els diferents àmbits, té la consideració d’in-
terès 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 aquesta Llei pot ser impartida per profes-
sionals qualificats, quan no existeixi professorat amb un
perfil que es correspongui amb la formació associada
a les qualificacions professionals, en les condicions i el
règim que determinin les corresponents administracions
competents.

Disposició addicional tercera. Àrees prioritàries en les
ofertes formatives.

Són àrees prioritàries que s’incorporen a les ofertes
formatives finançades amb càrrec a recursos públics les
relatives a tecnologies de la informació i la comunicació,
idiomes dels països de la Unió Europea, treball en equip,
prevenció de riscos laborals així com les que es prevegin
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, ha de fixar les equivalències,
convalidacions, correspondències, i els seus efectes,
entre els títols de formació professional i els certificats
de professionalitat establerts i els que es creïn d’acord
amb el que preveu aquesta Llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Aquesta Llei es dicta a l’empara de les dispo-
sicions 1a, 7a i 30a de l’article 149.1 de la Constitució.
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2. A l’empara del que estableix l’article 149.1.1a
i 30a de la Constitució, quant a la regulació de la formació
professional en l’àmbit del Sistema Educatiu, és com-
petència exclusiva de l’Estat el desplegament dels pre-
ceptes 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 estableix l’article
149.1.1a i 30a de la Constitució i quant 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 estableix l’article 149.1.7a,
és competència exclusiva de l’Estat el desplegament Llei
en tot el que no es refereixi a la regulació de la formació
professional en l’àmbit del sistema educatiu, sense per-
judici de la seva execució pels òrgans de les comunitats
autònomes.

4. A l’empara de l’establert en 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 d’a-
questa Llei.

Aquesta Llei té el caràcter de llei orgànica, a excepció
dels següents preceptes: els apartats 2 i 3 de l’article 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 dicti, prèvia consulta al
Consell General de Formació Professional, la normativa
precisa per al desplegament d’aquesta Llei en l’àmbit
de les seves competències.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin com-
plir.

Madrid, 19 de juny de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

12070 CONVENI entre el Regne d’Espanya i la Fede-
ració de Rússia sobre activitats dels centres
culturals, fet a Madrid el 15 de novembre
de 2001. («BOE» 148, de 21-6-2002.)

CONVENI ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I LA FEDE-
RACIÓ DE RÚSSIA SOBRE ACTIVITATS DELS CENTRES

CULTURALS

El Regne d’Espanya i la Federació de Rússia, deno-
minats en endavant «les parts»,

Amb el desig d’aprofundir en les relacions amistoses
entre ambdós estats i de contribuir a l’ampliació de la
cooperació en matèria cultural i educativa, basada en
el respecte i comprensió mutus.

D’acord amb el que estableix al Conveni de coope-
ració cultural i educativa entre el Regne d’Espanya i la
Federació de Rússia, signat a Madrid l’11 d’abril de 1994,

Han convingut:

Article I.

Les disposicions d’aquest Conveni són aplicables al
Centre Espanyol de l’Institut Cervantes a Moscou i al
Centre Rus de Ciència i Cultura a Madrid, denominats
en endavant «els centres».

Les disposicions d’aquest Conveni s’apliquen als cen-
tres que es puguin establir en el futur en ambdós estats
de mutu acord entre les parts.

Article II.

Els centres han de portar a terme les seves activitats
de conformitat amb la legislació de les parts i les dis-
posicions d’aquest Conveni.

Article III.

El Centre Espanyol porta a terme les seves activitats
sota la direcció general de la missió diplomàtica del Reg-
ne d’Espanya a la Federació de Rússia, com a centre
de l’Institut Cervantes, organisme públic adscrit al Minis-
teri d’Afers Exteriors del Regne d’Espanya.

El Centre Rus porta a terme les seves activitats sota
la direcció general del cap de la missió diplomàtica de
la Federació de Rússia al Regne d’Espanya. El seu fun-
cionament compta amb la cobertura del Centre Rus de
Cooperació Internacional Científica i Cultural adjunt al
Govern de la Federació de Rússia.

El Centre Espanyol de l’Institut Cervantes a Moscou
es pot ubicar en un immoble propi o en un immoble
cedit d’acord amb la legislació de l’Estat d’estada per
la Missió Diplomàtica del Regne d’Espanya a la Federació
de Rússia.

El Centre Rus de Ciència i Cultura a Madrid s’ubica
en un immoble cedit per la Missió Diplomàtica de la
Federació de Rússia al Regne d’Espanya, d’acord amb
la legislació d’Estat d’estada.

Els locals dels centres esmentats no gaudeixen d’in-
violabilitat diplomàtica.


