Sistema Nacional de Qualificacions Professionals:
Reial decret 375/1999, de 5 de març, pel qual es crea l'Institut nacional de les
Qualificacions (BOE 16 de març de 1999).
Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny de les Qualificacions i de la Formació Professional
(BOE 20 de juny de 2002).
Reial decret 1326/2002, de 13 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret
375/1999, de 5 de març, pel qual es crea l'Institut nacional de les Qualificacions (BOE
14 de desembre de 2002).
Reial decret 1553/2004, de 25 de juny, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica
bàsica del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 26 de juny de 2004, pàg. 23514, Article
9.2).
Reial decret 1128/2003, de 5 de setiembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals (BOE 17 de setembre de 2003).
Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de les
Qualificacions Professionals (BOE 3 de desembre de 2005).
Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics
dels Centres Integrats de Formació Professional (BOE 30 desembre de 2005).
Reial decret 564/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1558/2005,
de 23 de desembre,pel qual es regulen els requeriments bàsics dels Centres integrats
de formació professional.
Reial decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els Centres de Referència
Nacional en l'àmbit de la formació professional
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències
professionals adquirides per experiència laboral.
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel que s'incorporen a l'ordenament jurídic
espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de
setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de
2006,
Formació Professional per a l'ocupació(Administració de Treball):
LLEI 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació.
Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel que es regula el subsistema de formació
professional per l'ocupació.
Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per la que es desenvolupa parcialment el Reial
Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació
professional per a l'ocupació en matèria de formació de demanda i el seu finançament

Ordre TAS/37/2008, de 16 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TAS/2307/2007,
de 27 de juliol, per la que es desenvolupa parcialment el Reial decret 395/2007, de 23
de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació
Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat.
Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret
395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional
per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores
Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els
reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat

Correcció d'errors del Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre, pel qual es
modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de profession
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Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 4 de maig de 2006). (DEROGAT)
Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de
la formació professional del sistema educatiu (BOE 3 de gener de 2007).
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la
formació professional del sistema educatiu.
Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
Llei orgànica 4/2011, d'11 de març, complementària de la Llei d'economia sostenible,
per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002, de 19 de juny, de les
qualificacions i de la formació professional; 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i 6/1985,
Consell General de la Formació Professional:
Llei 1/1986, de 7 de gener, per la qual es crea el Consell General de Formació
Professional (BOE 10 de gener de 1986).
Llei 19/1997, de 9 de juny, per la qual es modifica la Llei 1/1986, de 7 de gener, por la
qual es crea el Consell General de Formació Professional (BOE 10 de gener de 1986).
Reial decret 1684/1997, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de
funcionament del Consell General de Formació Professional (BOE 18 de novembre de
1997).

