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LLEI 1/1986, de 7 de gener, per la qual es crea el
Consell General de Formació Professional.
(«BOE» 9, de 10-1-1986.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
Article únic.
1. Es crea el Consell General de Formació Professional
adscrit al Ministeri de Treball i Seguretat Social com a
òrgan consultiu, de participació institucional i d’assessorament del Govern en matèria de formació professional
reglada i ocupacional.
2. Les competències del Consell General de Formació
Professional són les següents:
a) Elaborar i proposar al Govern, per a la seva aprovació, el Programa nacional de formació professional.
b) Controlar l’execució del Programa nacional i proposar-ne l’actualització quan sigui necessari.
c) Emetre informe sobre els projectes de plans d’estudis i títols corresponents als diversos graus i especialitzacions de formació professional, així com els certificats de
professionalitat en matèria de formació professional ocupacional i, si s’escau, la seva homologació acadèmica o
professional amb els corresponents graus de formació
professional reglada, sense perjudici de les competències
del Consell Escolar de l’Estat en aquesta matèria.
d) Informar sobre qualssevol assumptes que, sobre
formació professional, li puguin ser sotmesos pels departaments ministerials competents en matèria de formació
professional.
e) Emetre propostes i recomanacions als departaments ministerials competents en matèria de formació
professional.
f) Proposar accions per millorar l’orientació professional.
g) Avaluar les accions que es duguin a terme en matèria de formació professional i fer-ne el seguiment.
3.1. El Consell General està integrat pels membres
següents:
— Tretze representants de les organitzacions sindicals
que tinguin el caràcter de més representatives d’acord
amb la llei, designats pels òrgans competents del sindicat
corresponent.
— Tretze representants de les organitzacions empresarials que tinguin el caràcter de més representatives
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d’acord amb la llei, designats pels òrgans competents de
les dites organitzacions.
— Tretze representants de l’Administració de l’Estat,
designats pels ministres d’Educació i Ciència i de Treball i
Seguretat Social.
3.2. La presidència correspon als ministres d’Educació
i Ciència i de Treball i Seguretat Social, els quals l’exerceixen alternativament, per períodes anuals.
3.3. Hi ha quatre vicepresidències. La vicepresidència
primera, que l’exerceix un director general del Ministeri
d’Educació i Ciència o de Treball i Seguretat Social, alternativament, per períodes anuals en què no exerceixi la
presidència el titular del seu departament. La vicepresidència segona, que l’exerceix un director general del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o d’Indústria i
Energia, alternativament, per períodes anuals. Les vicepresidències tercera i quarta, que les exerceix un representant de les organitzacions sindicals i empresarials respectivament. L’exercici de la tercera i quarta es determina
alternativament per períodes anuals.
3.4. El secretari general del Consell, amb veu però
sense vot, és un funcionari designat a proposta conjunta
dels ministres d’Educació i Ciència i de Treball i Seguretat
Social.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Consell ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, el
Reglament de funcionament, que l’ha d’aprovar el Govern
a proposta conjunta dels ministres d’Educació i Ciència i
de Treball i Seguretat Social.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Queda suprimida la Junta Coordinadora de
Formació Professional que preveu l’article 42 de la Llei
14/1970, de 4 d’agost, general d’educació i finançament
de la reforma educativa.
Segona.–Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix
aquesta Llei, que 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 i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 7 de gener de 1986.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

