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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
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