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 JUAN CARLOS I, 



 
 REI DE ESPAÑA 
 
 A tódolos que a presente visen e entendesen 
 Sabede: que as Cortes Xerais aprobaron e Eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 PREÁMBULO 
 
 A extensión da educación básica, ata abranguer a todos e cada un dos 
cidadáns, constitúe, sen dúbida, un fito histórico no progreso das sociedades 
modernas. En efecto, o desenvolvemento da educación, fundamento do progreso da 
ciencia e da técnica, é condición de benestar social e de prosperidade material, e 
soporte das liberdades individuais nas sociedades democráticas. Por iso non lle debe 
estrañar a ninguén que o dereito á educación se fose configurando progresivamente 
como un dereito básico, e que os estados asumisen a súa provisión como un servicio 
público prioritario. 
 Polas insuficiencias do seu desenvolvemento económico e as voltas que deu a 
súa evolución política, en diversas épocas, o Estado foi deixando de lado as súas 
responsabilidades neste ámbito, abandonándoas en mans de particulares ou de 
institucións privadas, en nome do chamado principio de subsidiariedade. Así, ata hai 
ben pouco, a educación foi máis un privilexio de poucos que un dereito de todos. 
 No último cuarto deste século, e despois dun sostido retroceso do ensino 
público, as necesidades do desenvolvemento económico e mailas transformacións 
sociais inducidas por este, aumentaron dun xeito considerable a demanda social de 
educación. O incremento conseguinte foi atendido sobre todo pola oferta pública, coa 
conseguinte alteración das proporcións que ata entón rexían entre o sector público e o 
privado. Deste xeito acabaron de configurarse os contornos característicos do actual 
sistema educativo en España: un sistema de carácter mixto ou dual, cun compoñente 
público maioritario e outro privado de magnitude considerable. 
 A Lei Xeral de Educación de 1970 estableceu a obrigatoriedade e a gratuidade 
dunha educación básica unificada. Concibíaa como un servicio público, e 
responsabilizaba prioritariamente ó Estado da súa provisión. Malia isto, recoñecendo 
e consagrando o carácter mixto do noso sistema educativo, abría a posibilidade de 
que centros non estatais puidesen participar na oferta de postos escolares gratuítos 
nos niveis obrigatorios, obtendo como contrapartida un apoio económico do Estado. 
 Aínda que o proxectado réxime de concertos nunca foi obxecto do necesario 
desenvolvemento regulamentario, diversas disposicións foron regulando ó longo dos 
anos a concesión de subvencións a centros docentes privados, nunha contía axiña 
crecente, que contrastaba co ritmo moito máis lento do incremento dos investimentos 
públicos. Ó non existi-la axeitada normativa, o que nacera como provisorio 
perpetuouse, dando lugar a unha situación irregular, falta do esixible control, suxeita a 
incerteza e arbitrariedade, e ás veces sen observancia das propias disposicións 
legais que a regulaban. A pesar diso, a cobertura con fondos públicos do ensino 
obrigatorio non parou de estenderse, ata abrangue-la práctica totalidade do mesmo, 
malia o estancamento relativo do sector público. 
 Non debe estrañar entón que ante tan confusa e insatisfactoria evolución fosen 
consolidándose opcións educativas alternativas, cando non contrapostas, que 
prolongaban de feito as fracturas ideolóxicas que secularmente foran escindindo a 
sociedade española en torno á educación. 
 Este trasfondo histórico explica a complexidade de elementos que configuran o 
marco educativo establecido pola Constitución Española, un marco de compromiso e 



de concordia que, ó mesmo tempo que recoñece implicitamente o sistema mixto 
herdado, proporciona o espacio normativo integrador no que poden convivi-las 
diversas opcións educativas. Así, tralo dereito á educación (artigo 27.1.a) afírmase a 
liberdade de ensino (artigo 27.1.b), cabo do dereito dos pais a elixiren a formación 
relixiosa e moral que coiden máis oportuna para os seus fillos (artigo 27.3), figuran o 
dereito á liberdade de cátedra (artigo 20.1) e á liberdade de conciencia (artigos 
14,16,20,23). E se garante a liberdade de creación de centros docentes (27.6), tamén 
se responsabiliza ós poderes públicos dunha programación xeral do ensino (artigo 
27.5) orientada a asegurarlles un posto escolar a tódolos cidadáns. Por último, a 
axuda ós centros docentes (artigo 27.9) ten que se compaxinar coa intervención de 
profesores, pais e alumnos no control e xestión deses centros sostidos con fondos 
públicos (artigo 27.7). Correspóndelle ó lexislador o desenvolvemento destes 
preceptos, de maneira que resulten modelados equilibradamente no seu posterior 
desenvolvemento normativo.  
 Con todo, o desenvolvemento que do artigo 27 da Constitución fixo a Lei 
Orgánica do Estatuto de Centros Escolares, foi un desenvolvemento parcial e pouco 
fiel ó espírito constitucional, ó deixar de lado, por unha banda, aspectos capitais da 
regulación constitucional do ensino, como son os relativos á axuda dos poderes 
públicos ós centros privados e á programación xeral do ensino, e, por outra, ó 
privilexiar desequilibradamente os dereitos do titular do centro privado sobre os da 
comunidade escolar, supeditando a liberdade de cátedra ó ideario e interpretando 
restrictivamente o dereito dos pais, profesores e alumnos á intervención na xestión e 
no control dos centros sostidos con fondos públicos. 
 Daquela, cómpre unha nova norma que desenvolva cabal e harmonicamente os 
principios que, en materia de educación, contén a Constitución Española, respectando 
tanto o seu contido literal coma o espírito que presidiu a súa redacción e que garante, 
ó mesmo tempo o pluralismo educativo e a equidade. Para satisfacer esta necesidade 
oriéntase a Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación. 
 Nestes principios débese inspira-lo tratamento da liberdade do ensino, que se 
entenderá nun senso amplo e non restrictivo, como o concepto que abrangue todo o 
conxunto de liberdades e dereitos no terreo da educación. Inclúe, sen dúbida  a 
liberdade de crear centros docentes e de dotalos dun carácter ou proxecto educativo 
de seu, que se recollerá e amparará no Capítulo III do Titulo I. Inclúe, asemade, a 
capacidade dos pais, de poder elixir para os seus fillos, centros docentes distintos dos 
creados polos poderes públicos, así como a formación relixiosa e moral que estea de 
acordo coas súas conviccións, tal como se recolle no artigo 4. Pero a liberdade do 
ensino atinxe tamén ós propios profesores, pois a súa liberdade de cátedra está 
amparada pola Constitución en tanto constitúe un principio básico de toda sociedade 
democrática no eido da educación. E abrangue, moi fundamentalmente ós mesmos 
alumnos, a respecto dos cales a protección da liberdade de conciencia constitúe un 
principio irrenunciable, que non se pode supeditar a ningún outro. 
 Trala definición dos grandes fins da actividade educativa e dos dereitos e 
liberdades de todos e cada un dos integrantes da comunidade escolar, a Lei clasifica 
os centros docentes atendendo conxuntamente ós criterios de titularidade xurídica, 
orixe e carácter dos recursos que aseguran o seu sostemento. 
 Distingue así, os centros privados que funcionan en réxime de mercado, 
mediante prezo, e os centros sostidos con fondos públicos e dentro  destes os 
privados concertados e os de titularidade pública. 
 Á rede dual integrada por estes dous últimos tipos de centros, encomenda a 
Lei, a provisión da educación obrigatoria en réxime de gratuidade. A regulación desta, 
baséase en dous principios de importancia capital no sistema educativo deseñado 



pola Constitución, programación e participación, así, a conxunción de ámbolos dous 
posibilita a cohonestación equilibrada do dereito á educación e da liberdade de 
ensino. 
 Ó Estado e ás Comunidades Autónomas, por medio da programación xeral do 
ensino, corresponde asegura-la cobertura das necesidades educativas, 
proporcionando unha oferta adecuada de postos escolares, dignificando un ensino 
público insuficientemente atendido, durante moitos anos, e promovendo a igualdade 
de oportunidades. O mecanismo da programación xeral do ensino que debe permiti-la 
racionalización do uso dos recursos públicos destinados á educación, regularase no 
Título II. 
 A devandita programación debe asegurar ó mesmo tempo o dereito á 
educación e a posibilidade de escoller centro docente dentro da oferta de postos 
escolares gratuítos, pois tal liberdade non existe verdadeiramente, se non está 
asegurado o mencionado dereito para todos. 
 (O Título III foi derrogado pola Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de 
Calidade da Educación.  
(BOE nº 307, 24-dec-2002) 
 O Título IV regula, asemade, o réxime de concertos a través do cal se 
materializa o sostemento público dos centros privados concertados que xunto cos 
públicos, contribúen a facer eficaz o dereito á educación gratuíta e, de acordo co 
artigo 27.9 da Constitución establece os requisitos que deben reuni-los devanditos 
centros. 
 Sobre a base do regulamento conxunto dos dereitos e liberdades que en 
materia educativa contén a Constitución, os postulados de programación do ensino e 
participación son principios correlativos e cooperantes de axuda ós centros docentes 
que se contempla no artigo 27.9 xa que contribúen a satisface-las esixencias que do 
texto constitucional se derivan para o gasto público: dun lado, que pola súa 
distribución sexa equitativa e que se oriente a financia-la gratuidade e a iso se dirixe a 
programación, doutro, optimiza-lo rendemento educativo do gasto e velar pola 
transparencia da Administración e calidade da educación, que se asegura, a través da 
participación. No ámbito educativo, ese control social e esa esixencia de 
transparencia foron encomendados, máis directamente cós poderes públicos, a pais, 
profesores e alumnos, o que constitúe unha preferencia pola intervención social fronte 
á intervención estatal. 
 En resume, a Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación, oriéntase á 
modernización e racionalización dos tramos básicos do sistema educativo español, de 
acordo co establecido no mandato constitucional en tódolos seus extremos. E por iso, 
unha lei de programación do ensino, orientada cara á racionalización da oferta de 
postos escolares gratuítos, que á vez busca a asignación racional dos recursos 
públicos, permite a cohonestación da liberdade e igualdade. E tamén unha lei que 
desenvolve o principio de participación establecido no artigo 27.7, como salvagarda 
das liberdades individuais e dos dereitos do titular e da comunidade escolar. É, 
ademais, unha lei que regulamenta os centros escolares e de sostemento dos 
concertados. E, por fin, unha norma de convivencia baseada nos principios de 
liberdade, tolerancia e pluralismo, e que se ofrece como fiel prolongación da letra e o 
espírito do acordo acadado na redacción da Constitución para o ámbito da educación. 
 
 TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artigo primeiro.- 
 1.- Tódolos españois teñen dereito a unha educación básica que lles permita o 



desenvolvemento da súa propia personalidade e a realización dunha actividade útil á 
sociedade. Esta educación será obrigatoria e gratuíta no nivel da educación  xeral 
básica, e en todo caso, en formación profesional de primeiro grao, así como nos 
demais niveis que a lei estableza. 
 2.- Asemade tódolos españois, teñen dereito a acceder a niveis superiores da 
educación, en función das súas aptitudes e vocación, sen que en ningún caso o 
exercicio deste dereito estea suxeito a discriminación debidas á capacidade 
económica, nivel social ou lugar de residencia do alumno. 
 3.- Os estranxeiros residentes en España, terán tamén dereito a recibi-la 
educación a que se refiren os apartados un e dous deste artigo. 
 
Artigo segundo.- 
 A actividade educativa, orientada polos  principios e declaracións da 
Constitución, terá, nos centros docentes ós que se refire a presente Lei, os seguintes 
fins: 
 a) O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno. 
 b) A formación no respecto polos dereitos e liberdades fundamentais e no 
exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia. 
 c) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como de 
coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 
 d) A capacidade para o exercicio de actividades profesionais. 
 e) A formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural de España. 
 f) A preparación para participar activamente na vida social e cultural. 
 g) A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos. 
 
Artigo terceiro.- 
 Os profesores, no marco da Constitución, teñen garantida a liberdade de 
cátedra. O seu exercicio oriéntase cara a realización dos fins educativos, de 
conformidade cos principios establecidos nesta Lei. 
 
Artigo cuarto.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo quinto.- 
 1.- Os pais de alumnos teñen garantida a liberdade de asociación no ámbito 
educativo. 
 2.- As asociacións de pais de alumnos asumirán, entre outras, as seguintes 
finalidades: 
 a) Asistir ós pais ou titores en todo aquilo que atinxa á educación dos seus fillos 
ou pupilos. 
 b) Colaborar nas actividades educativas dos centros. 
 c) Promove-la participación dos pais dos alumnos na xestión do centro. 
 3.- En cada centro docente poderán existir asociacións de pais de alumnos 
integradas polos pais ou titores dos mesmos. 
 4.- As asociacións de pais de alumnos poderán utiliza-los locais dos centros 
docentes para a realización das actividades que lles son propias, polo que, os 
directores dos centros facilitarán a integración das mencionadas actividades na vida 
escolar, tendo en conta o normal desenvolvemento da mesma. 
 5.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 6.- Regulamentariamente estableceranse, de acordo coa Lei, as características 
específicas das asociacións de pais de alumnos. 



 
Artigo sexto.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo sétimo.- 
 1.- Os alumnos poderanse asociar, en función da súa idade, creando 
organizacións de acordo coa Lei e coas normas que, no seu caso, 
regulamentariamente se establezan. 
 2.- As asociacións de alumnos asumirán, entre outras, as seguintes finalidades: 
 a) Expresa-la opinión dos alumnos en todo aquilo que atinxe á súa situación 
nos centros. 
 b) Colaborar no labor educativo dos centros e nas actividades complementarias 
e extraescolares dos mesmos. 
 c) Promove-la participación dos alumnos nos órganos colexiados do centro. 
 d) Realizar actividades culturais, deportivas e de fomento da acción cooperativa 
e de traballo en equipo. 
 e) Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo oitavo.- 
 Garántese nos centros docentes o dereito de reunión dos profesores, persoal 
de administración e de servicios, pais de alumnos e alumnos, e facilitarase o seu 
exercicio, consonte coa lexislación vixente e tendo en conta o normal desenvolvemento 
das actividades docentes. 
 
 TÍTULO PRIMEIRO 
 
 DOS CENTROS DOCENTES 
 
 CAPÍTULO I 
 
 DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
Artigo noveno.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
Artigo dez.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo once.- 
 Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo doce.- 
 1.- Os centros docentes españois no estranxeiro terán unha estructura e un 
réxime singularizados a fin de acomodalos ás esixencias do medio e ó que, se é o 
caso, dispoñan os convenios internacionais. 
 2.- Sen prexuízo do establecido nos convenios internacionais ou, no seu 
defecto, do principio de reciprocidade, os centros estranxeiros en España axustaranse 
ó que o Goberno determine regulamentariamente. 
 
Artigo trece.- 
 Tódolos centros docentes terán unha denominación específica e inscribiranse 
nun rexistro público dependente da Administración educativa competente, que deberá 
dar traslado dos asentos rexistrais ó Ministerio de Educación e Cultura, no prazo 
máximo de un mes. Non se poderán empregar por parte dos centros identificacións 
diferentes ás que figuren na correspondente inscrición rexistral. 



 
Artigo catorce.- 
 1.- Tódolos centros docentes deberán reunir uns requisitos mínimos para 
imparti-lo ensino con garantía de calidade. O Goberno establecerá 
regulamentariamente tales requisitos mínimos. 
 2.- Os requisitos mínimos referiranse á titulación académica do profesorado, 
relación numérica alumno-profesor, instalacións docentes e deportivas e número de 
postos escolares. 
 
Artigo quince.- 
 Na medida na que non constitúa discriminación para ningún membro da 
comunidade educativa, e dentro dos límites fixados polas leis, os centros terán 
autonomía para establecer materias optativas, adapta-los programas ás 
características do medio no que estean insertos, adoptar métodos de ensino e 
organizar actividades culturais escolares e extraescolares. 
 
 CAPÍTULO II 
 
 DOS CENTROS PÚBLICOS 
 
Artigo dezaseis.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo dezasete.- 
 A creación e supresión de centros públicos efectuarase polo Goberno ou polo 
Consello de Goberno da Comunidade Autónoma correspondente, no ámbito das súas 
respectivas competencias. 
 
Artigo dezaoito.- 
 1.- Tódolos centros públicos desenvolverán as súas actividades de acordo cos 
principios constitucionais, garantía de neutralidade ideolóxica e respecto das opcións 
relixiosas e morais a que fai referencia o artigo 27.3 da Constitución. 
 2.- A administración educativa competente e, en todo caso, os órganos de 
goberno do centro docente velarán pola efectiva realización dos fins da actividade 
educativa, a mellora da calidade do ensino e o cumprimento do disposto no apartado 
anterior deste artigo. 
 
Artigo dezanove.- 
 En concordancia cos fins establecidos na presente Lei, o principio de 
participación dos membros da comunidade escolar inspirará as actividades 
educativas e a organización e funcionamento dos centros públicos. A intervención dos 
profesores, dos pais e, se é o caso, dos alumnos no control e xestión dos centros 
públicos axustarase ó disposto no Título terceiro desta Lei. 
 
Artigo vinte.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
  
 
 CAPÍTULO III 
 
 DOS CENTROS PRIVADOS 
 
Artigo vinteún.- 



 1.- Toda persoa física ou xurídica de carácter privado e de nacionalidade 
española ten liberdade para a creación e dirección de centros docentes privados, 
dentro do respecto á Constitución e ó establecido na presente Lei. 
 2.- Non poderán ser titulares de centros  privados: 
 a) As persoas que presten servicios na Administración educativa estatal, 
autonómica ou local. 
 b) Quen teña antecedentes penais por delictos dolosos. 
 c) As persoas físicas ou xurídicas expresamente privadas do exercicio deste 
dereito por sentencia xudicial firme. 
 d) As persoas xurídicas nas que as persoas incluídas nos apartados anteriores 
desempeñen cargos rectores ou sexan titulares do 20% ou máis do capital social. 
 
Artigo vintedous.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo vintetrés.- 
 A apertura e funcionamento dos centros docentes privados que impartan 
ensinanzas, tanto de réxime xeral como de réxime especial, someteranse ó principio 
de autorización administrativa. A autorización concederase sempre que reúnan os 
requisitos mínimos que se establezan de acordo co disposto no artigo 14 desta Lei. 
Estes centros gozarán de plenas facultades académicas. A autorización revogarase 
cando os centros deixen de reunir estes requisitos. 
 
Artigo vintecatro.- 
 1.- Os centros privados que impartan ensinanzas que non conduzan á obtención 
dun título con validez académica quedarán sometidos ás normas de dereito común. 
Estes centros non poderán utilizar ningunha das denominacións establecidas para os 
centros docentes, nin calquera outra que puidera inducir a erro ou confusión con 
aquelas. 
 2.- Por razóns de protección á infancia, os centros privados que acollen de xeito 
regular nenos de idades correspondentes á educación infantil quedarán sometidos ó 
principio de autorización administrativa á que se refire o artigo 23. 
 
Artigo vintecinco.- 
 Dentro das disposicións da presente Lei e normas que a desenvolvan, os 
centros privados non concertados gozarán de autonomía para establece-lo seu réxime 
interno, selecciona-lo seu profesorado de acordo coa titulación esixida pola lexislación 
vixente, determina-lo procedemento de admisión de alumnos, establece-las normas de 
convivencia e defini-lo seu réxime económico. 
 
Artigo vinteseis.- 
 1.- Os centros privados non concertados poderán establecer nos seus 
respectivos regulamentos de réxime interior órganos a través dos cales se canalice a 
participación da comunidade educativa. 
 2.- A participación dos profesores, pais e, se é o caso, alumnos nos centros 
concertados rexerase polo disposto no Título Cuarto da presente Lei. 
 
 TÍTULO SEGUNDO 
 
 DA PARTICIPACIÓN NA PROGRAMACIÓN 
 XERAL DO ENSINO 
 



Artigo vintesete.- 
 1.- Os poderes públicos garantirán o exercicio efectivo do dereito á educación 
mediante unha programación xeral do ensino, coa participación efectiva de tódolos 
sectores afectos, que atenda adecuadamente as necesidades educativas e a creación 
de centros docentes. 
 2.- Para tales efectos, o Estado e as Comunidades Autónomas definirán as 
necesidades prioritarias en materia educativa, fixarán os obxectivos de actuación do 
período que se considere e determinarán os recursos necesarios, consonte coa 
planificación económica xeral do Estado. 
 3.- A programación xeral do ensino que corresponda ás Comunidades 
Autónomas no seu ámbito territorial comprenderá en todo caso unha programación 
específica dos postos escolares na que se determinarán as comarcas, concellos e 
zonas onde os devanditos postos deban crearse. 
 A programación específica de postos escolares de nova creación nos niveis 
obrigatorios e gratuítos deberá ter en conta, en todo caso a oferta existente de centros 
públicos e concertados. 
 
Artigo vinteoito.- 
 Para os fins previstos no artigo anterior, e con carácter previo á deliberación do 
Consello Escolar do Estado, reunirase a Conferencia de Conselleiros de Educación 
das Consellerías das Comunidades Autónomas e o Ministerio de Educación e Cultura, 
convocada e presidida por este. Asemade, a conferencia reunirase cantas veces sexa 
preciso para asegura-la coordinación da política educativa e o intercambio de 
información. 
 
Artigo vintenove.- 
 Os sectores interesados na educación participarán na programación xeral do 
ensino a través dos órganos colexiados que se regulan nos artigos seguintes. 
 
Artigo trinta.- 
 O Consello Escolar do Estado é o órgano de ámbito nacional para a 
participación dos sectores afectados na programación xeral do ensino e de 
asesoramento no que atinxe ós proxectos de lei ou regulamentos que serán propostos 
ou dictados polo Goberno. 
 
Artigo trinta e un.- 
 1.- No Consello Escolar do Estado, do que o seu presidente será nomeado por 
Real Decreto, por proposta do Ministerio de Educación e Cultura de entre persoas de 
recoñecido prestixio no ámbito educativo, estarán representados: 
 a) Os profesores, que serán designados polas súas centrais e asociacións 
sindicais máis representativas, de modo que sexa proporcional a súa participación, 
maila dos diferentes niveis educativos e a dos sectores público e privado do ensino. 
 b) Os pais dos alumnos, que serán designados polas confederacións de 
asociacións de pais de alumnos máis representativas. 
 c) Os alumnos, que serán designados polas confederacións de asociacións de 
alumnos máis representativas. 
 d) O persoal de administración e de servicios dos centros docentes, que serán 
designados polas súas centrais e asociacións sindicais de maior representatividade. 
 e) Os titulares dos centros privados, que serán designados a través das 
organizacións de titulares e empresariais de ensino máis representativas. (Redacción 
segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro). 



 f) As centrais sindicais e organizacións patronais de maior representatividade 
nos ámbitos laboral e empresarial. 
 g) Na Administración educativa do Estado, serán os seus representantes 
designados polo Ministerio de Educación e Cultura. 
 h) As Universidades, que formalizarán a súa participación a través do órgano 
superior de representación das mesmas. 
 i)As Entidades locais a través da asociación de ámbito estatal con maior 
implantación. (Redacción segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro). 
 k) As personalidades de recoñecido prestixio no campo da educación, da 
renovación pedagóxica e das institucións e organizacións confesionais e laicas de 
máis tradición e dedicación ó ensino, designadas polo Ministerio de Educación e 
Cultura 
 2.- O Goberno, por proposta do Ministerio de Educación e Cultura, aprobará as 
normas que determinen a representación numérica dos membros do Consello Escolar 
do Estado, maila súa organización e funcionamento. A representación dos membros 
da Comunidade educativa a que se refiren os apartados a), b), c) e d) deste artigo non 
poderá ser en ningún caso inferior a un tercio do total dos compoñentes deste 
Consello. 
 
Artigo trinta e dous.- 
 1.- O Consello Escolar do Estado será consultado preceptivamente nas 
seguintes cuestións: 
 a) A programación xeral do ensino. 
 b) As normas básicas que debe dicta-lo Estado para o desenvolvemento do 
artigo 27 da Constitución Española ou para a ordenación do sistema educativo. 
 c) Os proxectos de regulamento que serán aprobados polo Goberno en 
desenvolvemento da lexislación básica do ensino. 
 d) O regulamento das condicións para a obtención, expedición e homologación 
dos títulos académicos e a súa aplicación en casos dubidosos ou conflictivos. 
 e) As disposicións que se refiran ó desenvolvemento da igualdade de dereitos 
e oportunidades no ensino. 
 f) A ordenación xeral do sistema educativo e a determinación dos niveis 
mínimos de rendemento e calidade. 
 g) A determinación dos requisitos mínimos que deben reuni-los centros 
docentes, para imparti-lo ensino con garantía de calidade. 
 2.- Asemade, o Consello Escolar do Estado informará sobre calquera outra 
cuestión que o Ministerio de Educación e Cultura decida someterlle a consulta. 
 3.- O Consello Escolar do Estado, por propia iniciativa, poderá formular 
propostas ó Ministerio de Educación e Cultura sobre cuestións relacionadas cos 
puntos enumerados nos apartados anteriores e sobre calquera outra concernente á 
calidade do ensino. 
 
Artigo trinta e tres.- 
 1.- O Consello Escolar do Estado elaborará e fará público anualmente un 
informe sobre o sistema educativo. 
 2.- O Consello Escolar do Estado reunirase, alomenos, unha vez ó ano con 
carácter preceptivo. 
 
Artigo trinta e catro.- 
 En cada Comunidade Autónoma existirá un Consello Escolar para o seu ámbito 
territorial, sendo a súa composición e funcións reguladas por unha Lei da Asemblea 



da Comunidade Autónoma correspondente que, para efectos da programación do 
ensino garantirá en todo caso a adecuada participación dos sectores afectados. 
 
Artigo trinta e cinco.- 
 Os poderes públicos, no exercicio das súas respectivas competencias, 
poderán establecer Consellos Escolares de ámbitos territoriais distintos ó que se 
refire o artigo anterior, maila dicta-las disposicións precisas para a organización e 
funcionamento dos mesmos. En todo caso, deberase garanti-la adecuada 
participación dos sectores afectados nos respectivos Consellos. 
 
 TÍTULO TERCEIRO 
 
 (Derrogado pola Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de Calidade da 
Educación(BOE nº 307, 24-dec-2002). 
 
 TÍTULO CUARTO 
 
 DOS CENTROS CONCERTADOS 
 
Artigo corenta e sete.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo corenta e oito.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
  
 
Artigo corenta e nove.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
  
 
Artigo cincuenta.- 
 Os centros concertados consideraranse asimilados ás fundacións benéfico-
docentes para efectos da aplicación ós mesmos, dos beneficios fiscais e non fiscais, 
que estean recoñecidos nas citadas entidades, con independencia de cantos outros 
puidesen corresponderlles en consideración á actividade educativa que desenvolvan. 
 
Artigo cincuenta e un.- 
 1.- O réxime de concertos que se establece no presente Título implica por parte 
dos titulares dos centros a obriga de impartir gratuitamente o ensino obxecto dos 
mesmos. 
 2.- Nos centros concertados, as actividades escolares, complementarias e as 
extraescolares , non poderán ter carácter lucrativo. A cobranza de calquera cantidade 
ós alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser 
autorizado pola Administración educativa correspondente. 
 3.- Nos centros concertados, as actividades extraescolares, así como as 
correspondentes cotas que deban aporta-los usuarios, deberán ser aprobadas polo 
Consello Escolar do centro e comunicadas á Administración Educativa 
correspondente. Estas actividades non poderán formar parte do horario escolar do 
centro. As Administracións educativas establecerán o procedemento de aprobación 
dos servicios escolares que presten os centros e das súas correspondentes cotas. A 
cobranza de ámbolos tipos de actividades poderá contribuír ó mantemento e mellora 
das instalacións. 



 4.- As Administracións educativas regularán as actividades escolares 
complementarias extraescolares e os servicios escolares dos centros concertados, 
que en todo caso terán carácter voluntario. 
 
Artigo cincuenta e dous.- 
 
 1.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 2.- En todo caso, o ensino deberá ser impartido con pleno respecto á liberdade 
de conciencia. 
 3.- Toda práctica confesional terá carácter voluntario. 
 
Artigo cincuenta e tres.- Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 
Artigo cincuenta e catro.- 
 1.- Os centros concertados terán, alomenos, os seguintes órganos: (Redactado 
segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro). 
 a) Director. 
 b) Consello Escolar. 
 c) Claustro de profesores. 
 2.- As facultades do Director serán: (Redactado segundo Lei Orgánica 
10/2002, de 23 de decembro) 
 a) Dirixir e coordinar tódalas actividades educativas do centro, de acordo coas 
disposicións vixentes, sen prexuízo das funcións do Consello Escolar do centro. 
 b) Exerce-la xefatura de persoal docente. 
 c) Convocar e presidi-los actos académicos e as reunións de tódolos órganos 
colexiados do centro. 
 d) Visa-las certificacións e documentos académicos do centro. 
 e) Executa-los acordos dos órganos colexiados no ámbito das súas facultades. 
 f)Resolve-los asuntos de carácter grave formulados no centro en materia de 
disciplina de alumnos. 
 
 g)Cantas outras facultades lle atribúa o regulamento de réxime interior no 
ámbito académico. 
 3.- Os demais órganos de goberno, tanto unipersoais como colexiados, 
determinaranse, se é o caso, no citado regulamento de réxime interior. 
 4.- As Administracións educativas poderán dispoñer que os centros 
concertados con máis de un nivel ou etapa financiado con fondos públicos teñan un 
único Director, Consello Escolar e Claustro de profesores para todo o centro. 
 
Artigo cincuenta e cinco.- 
 Os profesores, os pais dos alumnos e, se é o caso, os alumnos, intervirán no 
control e xestión dos centros concertados a través do Consello Escolar do centro, sen 
prexuízo de que nos seus respectivos regulamentos de réxime interior se prevexan 
outros órganos para a participación da comunidade escolar. 
 
Artigo cincuenta e seis.- 
 1.- O Consello Escolar dos centros concertados estará constituído por: 
(Redactado segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro) 
 - O Director. 
 - Tres representantes do titular do centro. 
 - Catro representantes dos profesores. 



 - Catro representantes dos pais ou titores dos alumnos. 
 - Dous representantes dos alumnos, a partir do terceiro curso da educación 
secundaria obrigatoria. 

- Un representante do persoal de administración e servicios. 
 Ademais, nos centros específicos de educación especial e naqueles que teñan 
aulas especializadas,  formará parte tamén do Consello Escolar un representante do 
persoal de atención educativa complementaria. 
 As Administracións educativas regularán o procedemento para que un dos 
representantes dos pais no Consello Escolar sexa designado pola asociación de pais 
máis representativa no centro. 
 Así mesmo, os centros concertados que impartan formación profesional 
específica poderán incorporar ó seu Consello Escolar un representante do mundo da 
empresa, designado polas organizacións empresariais, de acordo co procedemento 
que as Administracións educativas establezan. 
 2.- Ás deliberacións do Consello Escolar do centro poderán asistir, con voz 
pero sen voto, sempre que sexan convocados para informar sobre cuestións da súa 
competencia, os demais órganos unipersoais de acordo co que estableza o 
regulamento de réxime interior. 
 3.- O consello escolar do centro renovarase por metades cada dous anos, sen 
prexuízo de que se cubran ata o mencionado prazo as vacantes que se produzan. As 
Administracións educativas regularán o procedemento de renovación parcial, que se 
realizará de modo equilibrado entre os distintos sectores da comunidade educativa 
que o integran. Así mesmo, regularán o procedemento transitorio para a primeira 
renovación parcial, unha vez constituído o Consello Escolar de acordo co disposto na 
presente Lei. 
 
Artigo cincuenta e sete.- 
 Corresponde ó Consello Escolar do centro, no marco dos principios 
establecidos nesta Lei: 
 a) Intervir na designación e cesamento do Director do centro de acordo co 
disposto no artigo 59. 
 b) Intervir na selección e despido do profesorado do centro, conforme co artigo 
60. 
 c) Garanti-lo cumprimento das normas xerais sobre admisión de alumnos. 
 d) Derrogado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. 
 e) Aprobar, por proposta do titular, o orzamento do centro no que se refire tanto 
ós fondos procedentes da Administración como as cantidades autorizadas, así como 
a rendición anual de contas. 
 f) Informa-la programación xeral do centro que, con carácter anual, aprobará o 
equipo directivo. (Redactado segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro). 
 
 g) Propoñer, se é o caso, á Administración a autorización para establecer 
percepcións ós pais dos alumnos para a realización de actividades escolares 
complementarias. 
 h) Participar na aplicación da liña pedagóxica global do centro e elabora-las 
directrices para a programación e desenvolvemento das actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares e servicios escolares, así como intervir, 
se é o caso, en relación cos servicios escolares, de acordo co establecido polas 
Administracións educativas. 
 i) Aprobar, se é o caso, por proposta do titular, as aportacións dos pais dos 
alumnos para a realización de actividades extraescolares e os servicios escolares 



cando así o determinaran as Administracións educativas. 
 k) Establece-los criterios sobre a participación do centro en actividades 
culturais, deportivas e recreativas, así como naquelas accións asistenciais ás que o 
centro puidese presta-la súa colaboración. 
 l) Establecer relacións  de colaboración con outros centros, con fins culturais e 
educativas. 
 m) Aprobar, por proposta do titular, o regulamento de réxime interior do centro. 
 n) Supervisa-la marcha xeral do centro nos aspectos administrativos e 
docentes. 
 
Artigo cincuenta e oito.- (Redactado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de 
decembro). 
 
 Os alumnos participarán nas deliberacións e decisións do Consello Escolar do 
centro.  
 
Artigo cincuenta e nove.- (Redactado por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de 
decembro). 
 
 1.- O director dos centros concertados será designado previo acordo entre o 
titular e o Consello Escolar. O acordo do Consello Escolar do centro será adoptado 
por maioría absoluta dos seus membros. 
 2.- No caso de desacordo, o director será designado polo Consello Escolar do 
centro de entre unha terna de profesores proposta polo titular. O acordo do Consello 
Escolar do centro será adoptado por maioría absoluta dos seus membros. 
 3.- O mandato do director terá unha duración de tres anos. 
 4.- O cesamento do director requirirá o acordo entre a titularidade e o Consello 
Escolar do centro. 
 
Artigo sesenta.- 
 1.- As vacantes do persoal docente que se produzan nos centros concertados 
anunciaranse publicamente. 
 2.- Para efectos da súa provisión, o Consello Escolar do centro, de acordo co 
titular, establecerá os criterios de selección, que atenderán basicamente ós principios 
de mérito e capacidade. 
 3.- O titular do centro xunto co director procederá á selección do persoal, de 
acordo cos criterios de selección que teña establecidos o Consello Escolar do centro. 
 4.- O titular do centro dará conta ó Consello Escolar do mesmo da provisión de 
profesores que efectúe.  
 5.- O despido de profesores de centros concertados requirirá que se pronuncie 
previamente o Consello Escolar do centro mediante acordo motivado adoptado pola 
maioría absoluta dos seus membros. En caso de que o devandito acordo sexa 
desfavorable, reunirase inmediatamente a comisión de conciliación a que fan 
referencia os apartados 1 e 2 do artigo seguinte. 
 6.- A  Administración educativa competente verificará que o procedemento de 
selección e despido do profesorado se realice de acordo co disposto nos apartados 
anteriores e poderá desenvolve-las condicións de aplicación destes procedementos. 
 
Artigo sesenta e un.- 
 1.- En caso de conflicto entre o titular e o Consello Escolar do centro ou 
incumprimento grave das obrigas derivadas do réxime de concerto, constituirase unha 



comisión de conciliación que poderá acordar por unanimidade a adopción das 
medidas necesarias, dentro do marco legal, para soluciona-lo conflicto ou emenda-la 
infracción cometida polo centro concertado. 
 2.- A comisión de conciliación estará composta por un representante da 
Administración educativa competente, o titular do centro ou persoa en quen delegue e 
un representante do Consello Escolar, elixido pola maioría absoluta dos seus 
compoñentes de entre profesores ou pais de alumnos que teñan a condición de 
membros do mesmo. 
 3.- As Administracións educativas regularán o procedemento ó que deben 
someterse as comisións de conciliación. 
 4.- O incumprimento do acordo da Comisión de conciliación suporá un 
incumprimento grave do concerto educativo. 
 5.- No suposto de que a Comisión non chegue ó acordo citado, a 
Administración educativa, vista a acta en que aquela expoña as razóns da súa 
discrepancia, decidirá a instrucción do oportuno expediente en orde á determinación 
das responsabilidades en que puideran incorre-las partes en litixio, adoptando, se é o 
caso, as medidas provisionais que aconselle o normal desenvolvemento da vida do 
centro. 
 6.- Con ocasión de solicitude de autorización de cese de actividades, as 
Administracións educativas correspondentes poderán impoñe-lo cesamento 
progresivo de actividades ós centros que estean concertados ou que o estiveran nos 
dous anos inmediatamente anteriores á formulación da dita solicitude, se se acreditan 
no expediente correspondente de escolarización na zona de influencia do centro. 
 7.- A Administración educativa non poderá adoptar en ningún caso medidas 
que supoñan a subrogación nas facultades respectivas do titular ou do Consello 
Escolar do centro. 
 
Artigo sesenta e dous.- 
 1.- Son causa de incumprimento do concerto por parte do titular do centro as 
seguintes: 
 a) Imparti-lo ensino obxecto do concerto contravindo o principio de gratuidade. 
 b) Percibir cantidades por actividades escolares complementarias ou 
extraescolares ou por servicios escolares que non foran autorizadas pola 
Administración educativa ou polo Consello Escolar do centro, de acordo co que fose 
establecido en cada caso. 
 c) Infrinxi-las normas sobre participación previstas no presente título. 
 d) Infrinxi-las normas sobre admisión de alumnos. 
 e) Arredarse do procedemento de selección e despido do profesorado  
establecido nos artigos precedentes. 
 f) Proceder a despidos do profesorado cando fosen declarados improcedentes 
por sentencia da xurisdicción competente. 
 g) Lesiona-los dereitos recoñecidos nos artigos 16 e 20 da Constitución, cando 
así se determine por sentencia da xurisdicción competente. 
 h) Calquera outra que se derive da violación das obrigacións establecidas no 
presente título ou no correspondente concerto. 
 2.- As causas enumeradas no apartado anterior consideraranse graves cando o 
expediente administrativo instruído para o efecto e, se é o caso, de sentencia da 
xurisdicción competente, resulte que o incumprimento se produciu por ánimo de lucro, 
con intencionalidade evidente, con perturbación manifesta na prestación do servicio do 
ensino ou de forma reiterada ou reincidente. 
 O incumprimento grave do concerto educativo dará lugar ás seguintes sancións: 



 - Imposición de multa, que estará comprendida entre un tercio e o dobre do 
importe do concepto ?outros gastos? do módulo económico do concerto educativo 
vixente no período no que se determine a imposición da multa. 
 A Administración educativa sancionadora determinará o importe da multa, 
dentro dos límites establecidos no parágrafo anterior e poderá proceder á cobranza 
da multa pola vía de compensación contra as cantidades que deba aboar ó titular do 
centro en aplicación do concerto educativo. 
 - A reiteración ou reincidencia de incumprimentos graves dará lugar á rescisión 
do concerto. Neste caso, co fin de non prexudicar ós alumnos xa escolarizados no 
centro, as Administracións educativas poderán impoñe-la rescisión progresiva do 
concerto. 
 A reiteración de incumprimentos graves a que se refire o parágrafo anterior 
constatarse pola Administración educativa competente de conformidade cos seguintes 
criterios: 
 - Cando se trate da reiteración de faltas cometidas con anterioridade, bastará 
con que esta situación se poña de manifesto na Comisión de conciliación que se 
constitúa por esta causa. 
 - Cando se trate dunha nova falta de tipificación distinta á cometida con 
anterioridade, será necesaria a instrucción do correspondente expediente 
administrativo, unha vez realizada a oportuna Comisión de conciliación, axustándose ó 
establecido no artigo 61. 
 3.- O incumprimento non grave, dará lugar a apercibimento por parte da 
Administración educativa competente. Se o titular non emendase este incumprimento, 
a Administración apercibiralle de novo, sinalándolle que de persistir na dita dará lugar 
a un incumprimento grave. 
 
Artigo sesenta e tres.- 
 1.- Nos supostos de rescisión do concerto, a Administración educativa 
competente adoptará as medidas precisas para escolarizar a aqueles que desexen 
continuar baixo réxime de ensino gratuíto, sen que sufran interrupción nos seus 
estudios. 
 2.- Se a obriga incumprida consistise na percepción indebida de cantidades, a 
rescisión do concerto suporá para o titular a obriga de proceder á devolución das 
mesmas, na forma que nas normas xerais se establezan. 
 
 DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 
 
Primeira.- 
 1.- A presente Lei poderá ser desenvolvida polas Comunidades Autónomas 
que teñan recoñecida competencia para iso, nos seus respectivos Estatutos de 
Autonomía ou, se é o caso, nas correspondentes Leis Orgánicas de Transferencia de 
Competencias. Exceptúanse, non obstante, aquelas materias que a súa regulación 
encomenda esta Lei ó Goberno. 
 2.- En todo caso, e pola súa propia natureza, corresponde ó Estado: 
 a) A ordenación xeral do sistema educativo. 
 b) A programación xeral do ensino nos termos establecidos no artigo 27 da 
presente Lei. 
 c) A fixación das ensinanzas mínimas e a regulación das demais condicións 
para a obtención, expedición e homologación de títulos académicos e profesionais 
válidas en todo o territorio español. 
 d) A alta inspección e demais facultades que, de acordo co artigo 149.1.30 da 



Constitución, lle corresponde para garanti-lo cumprimento das obrigas dos Poderes 
públicos. 
 
Segunda.- 
 1.- As Corporacións locais cooperarán coas Administracións educativas 
competentes, no marco do establecido pola lexislación vixente e, no seu caso, nos 
termos que se acorde con elas, na creación, construcción e mantemento dos centros 
públicos docentes, así como na vixilancia do cumprimento da escolaridade 
obrigatoria. (Redactado segundo Lei Orgánica 10/1999, de 21 de abril). 
 2.- A creación de centros docentes públicos, cando os titulares dos cales sexan 
as corporacións locais, realizarase por convenio entre estas e a Administración 
educativa competente, ó obxecto da súa inclusión na programación do ensino a que 
se refire o artigo 27. 
 Os devanditos centros someteranse, en todo caso, ó establecido no Título 
terceiro  desta Lei. As funcións que no citado Título competen á Administración 
educativa correspondente, en relación  co nomeamento e cesamento do Director e do 
equipo directivo, entenderanse referidas ó titular público promotor. 
 
Terceira.- 
 Os centros privados de niveis non obrigatorios que na data de promulgación 
desta Lei estean sostidos total ou parcialmente con fondos públicos, axustaranse ó 
establecido na mesma para os centros concertados. Para tal efecto estableceranse os 
 correspondentes concertos singulares. 
 
Cuarta.- 
 Non será de aplicación o previsto no artigo 59 da presente Lei ós titulares de 
centros actualmente autorizados, con menos de dez unidades, que, ostentando a 
dobre condición de figurar inscritos no rexistro de centros como persoas físicas e ser 
Directores dos mesmos, se acollan ó réxime de concertos. En tal caso, o Director 
ocupará unha das prazas correspondentes á representación do titular na composición 
do consello escolar do centro. 
 
Quinta.- 
 1.- Os centros privados que impartan a educación básica e que se creen a 
partir da entrada en vigor da presente Lei, poderanse acoller ó réxime de concertos se 
o solicitan ó iniciarse o procedemento de autorización administrativa e sempre que, de 
acordo cos principios desta Lei, formalicen coa Administración un convenio no que se 
especifiquen as condicións para a constitución do consello escolar do centro, a 
designación do Director e a provisión do profesorado. 
 2.- Os centros privados de nova creación que ó iniciarse o procedemento de 
autorización administrativa non fixesen uso do establecido no apartado anterior, non se 
poderán acoller ó réxime de concertos ata que teñan transcorrido cinco anos desde a 
data da súa autorización. 
 
 DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 
 
Primeira.- 
 Ata que non se constitúa o Consello Escolar do Estado, creado pola presente 
Lei, continuará exercendo as súas funcións o Consello Nacional de Educación. 
 
Segunda.- 



 Ata que non se desenvolva regulamentariamente o réxime de concertos, 
manteranse as subvencións ó ensino obrigatorio. 
 
Terceira.- 
 1.- Os centros privados actualmente subvencionados, que ó entrar en vigor o 
réxime xeral de concertos previstos na presente Lei, non se poidan acoller ó  mesmo 
por insuficiencia das consignacións orzamentarias correspondentes, incorporaranse ó 
devandito réxime nun prazo non superior a tres anos. 
 2.- Durante este período, o Goberno establecerá para os citados centros un 
réxime singular de concertos no que se fixarán as cantidades que poidan percibir dos 
alumnos en concepto de financiamento complementario ó proveniente de fondos 
públicos, sen prexuízo da súa suxeición ó preceptuado no Titulo cuarto desta Lei. 
 
Cuarta.- 
 Os centros docentes actualmente en funcionamento, dos que os titulares dos 
cales,sexan as Corporacións locais, adaptaranse ó acordado na presente Lei no 
prazo de un ano a contar desde a súa publicación. 
 
Quinta.- 
 Nas materias, das que a súa regulación remite a presente Lei a ulteriores 
disposicións regulamentarias e en tanto estas non sexan dictadas, serán de aplicación 
en cada caso, as normas deste rango ata o de agora vixentes. 
 
 DISPOSICIÓNS DERROGATORIAS 
 
 1.- Queda derrogada a Lei Orgánica 5/1980 de 19 de xuño, pola que se regula 
o Estatuto de Centros Escolares. 
 2.- Da Lei 14/1970, do 4 de agosto, Xeral de Educación e Financiamento da 
Reforma Educativa, quedan derrogados: 
 a) O Titulo preliminar, os capítulos primeiro e terceiro do Título segundo, o Título 
cuarto e o Capítulo primeiro do Título quinto. 
 b) Os artigos 60,62,89.2, 3 e 4, 92, 135, 138, 139, 140, 141.2 e 145. 
 c) Os artigos 59, 61, 89.6, 101, 136.3 e 4 en canto se opoñan ó preceptuado na 
presente Lei. 
 
 DISPOSICIÓNS FINAIS 
 
Primeira.- 
 O Goberno e as Comunidades Autónomas, no ámbito das súas respectivas 
competencias, poderán dictar cantas disposicións sexan precisas para a aplicación 
da presente Lei. 
 
Segunda.- 
 Autorízase ó Goberno para adapta-lo disposto nesta Lei ás peculiaridades dos 
centros docentes de carácter singular que estean acollidos a convenios entre o 
Ministerio de Educación e Cultura e outros Ministerios, ou que o seu carácter 
específico estea recoñecido por acordos internacionais de carácter bilateral.  
 
Terceira.- 
 A presente Lei entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín 
Oficial del Estado. 



 Polo tanto, 
 Mando a tódolos españois, particulares e autoridades que garden e fagan 
gardar esta Lei Orgánica. 
 
 Palacio da Zarzuela, Madrid, a 3 de xullo 1985 
 JUAN CARLOS R. 
 
O Presidente do Goberno,  
Felipe González Márquez. 
 
Notas:  
 Artigo trinta e un; Disposición adicional Segunda;  
Redacción segundo Lei Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación da Lei 
Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, Reguladora do Dereito á Educación.  
 Título III;  
Derrogado por disposición derrogatoria única da Lei Orgánica 9/1995 de 20 de 
novembro da Participación, a Avaliación e o Goberno dos Centros Docentes  
 Artigos Cuarto, Quinto (apdo. 5), Sétimo (apdo. 2.e), Noveno, Dez, Once, Dezaseis, 
Vinte, Vinte e dous, Corenta e sete, Corenta e oito, Corenta e nove, Cincuenta e dous 
(apdo. 1), Cincuenta e tres e Cincuenta e sete (apdo. d):  
Derrogados por Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de Calidade da 
Educación.  
 Artigos Vinte e sete (apdo. 3), Trinta e un (apdo. 1.e), Cincuenta e catro (apdos. 1 e 
2), Cincuenta e seis (apdo. 1), Cincuenta e sete (letra f), Cincuenta e oito e Cincuenta 
e nove:  
Redacción segundo Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de Calidade da 
Educación.  
 


