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Segona.–Queden derogades les disposicions següents 
en la part que facin referència a la creació, regulació o 
aplicació de les taxes que es regulen per aquesta Llei:

– Decret cent trenta-dos/mil nou-cents seixanta, de 
quatre de febrer (Presidència del Govern).

– Decret mil tres-cents noranta-tres/mil nou-cents 
seixanta-cinc, de vint de maig (Presidència del Govern), 
article quart.

– Llei vuitanta-cinc/mil nou-cents seixanta-set, de vuit 
de novembre.

– Ordre de quatre de febrer de mil nou-cents seixanta-
nou (Ministeri de la Governació), article setè.

– Ordre de disset de març de mil nou-cents seixanta-
nou (Ministeri de la Governació), articles setè i deu.

– Ordre de setze de maig de mil nou-cents seixanta-
nou (Ministeri de la Governació).

– Decret dos mil quaranta-sis/mil nou-cents setanta-u, 
de tretze d’agost (Presidència del Govern), article sisè.

– Ordre de dinou d’octubre de mil nou-cents setanta-
dos (Presidència del Govern), normes segona i quarta.

– Ordre de tres de febrer de mil nou-cents setanta-sis 
(Presidència del Govern), article setè.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, dos d’octubre de mil nou-cents 
setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 23771 LLEI 19/1979, de 3 d’octubre, per la qual es 
regula el coneixement de l’ordenament consti-
tucional a batxillerat i a formació professional 
de primer grau. («BOE» 240, de 6-10-1979.)

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 primer.

A partir de l’any acadèmic mil nou-cents setanta-nou, 
entre els ensenyaments comuns en els Plans d’Estudi de 
Batxillerat i de Formació Professional de Primer Grau, 
s’inclou el Coneixement de l’Ordenament Constitucional 
en general i el seu desplegament estatutari a les nacionali-
tats i regions que tinguin aprovat un Estatut d’Autonomia.

Article segon.

Aquests ensenyaments s’imparteixen a l’àrea social i 
antropològica del Batxillerat i a l’Àrea Formativa Comuna 
de Formació Professional.

Article tercer.

El contingut d’aquests ensenyaments s’orienta fona-
mentalment a proporcionar als alumnes una informació 
suficient dels drets i les llibertats que integren la Constitució 
espanyola, així com els continguts en els tractats i convenis 
internacionals ratificats per Espanya; l’organització del 
poder a l’Estat espanyol i la seva estructuració territorial.

Disposició final.

Es faculta el Govern per adoptar les mesures neces-
sàries amb vista a l’efectivitat del que disposa aquesta 

Llei, així com per establir-ne el desplegament gradual 
amb criteris de racionalitat pedagògica i científica.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera.–Queda suprimida la matèria denominada 
formació política, social i econòmica, inclosa a l’article 
vint-i-quatre, c), de la Llei catorze/mil nou-cents setanta, 
de quatre d’agost.

Segona.–Queden derogats el número tres de l’article 
cent trenta-sis de la mateixa Llei i les disposicions que 
s’oposin a aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El professorat de l’extingida disciplina d’Educació 
Civicosocial i Política que, de conformitat amb la Llei tres/
mil nou-cents setanta-u, de disset de febrer, estava en 
possessió de nomenament del Ministeri d’Educació i 
Ciència quan va ser cessat pel Reial decret dos mil sis-
cents setanta-cinc/mil nou-cents setanta-set, de quinze 
d’octubre, és assumit a partir de l’u d’octubre de mil nou-
cents setanta-nou, en qualsevol cas per l’Administració 
Civil de l’Estat, i es respecten els drets econòmics i, si 
s’escau, acadèmics que els corresponien en la data del 
Reial decret abans esmentat.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial, de Madrid, tres d’octubre de mil nou-
cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 23827 LLEI 23/1979, de 2 d’octubre, sobre ampliació de 
les plantilles dels cossos de professors 
d’educació general bàsica, catedràtics numeraris 
i professors agregats de batxillerat i professors 
numeraris i mestres de taller de centres de for-
mació professional. («BOE» 240, de 6-10-1979.)

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 primer

U. La plantilla del Cos de Professors d’Educació 
General Bàsica es fixa en cent cinquanta-dues mil set-cen-
tes vint-i-sis places, amb un increment de catorze mil set-
centes vint-i-sis sobre les existents.

Dos. La plantilla del Cos de Catedràtics Numeraris 
de Batxillerat  es fixa en nou mil setanta-tres places, amb 
un increment de vuit-centes cinquanta-cinc sobre les exis-
tents.

Tres. La plantilla del Cos de Professors Agregats de 
Batxillerat es fixa en vint-i-dues mil quatre-centes nou 
places, amb un increment de cinc mil vuit-centes setanta-
una sobre les existents.

Quatre. La plantilla del Cos de Professors Numeraris 
d’Escoles de Mestria Industrial es fixa en set mil vuitanta-
nou places, amb un increment de tres mil tres-centes 
vuitanta-nou sobre les existents.

Cinc. La plantilla del Cos de Mestres de Taller 
d’Escoles de Mestria Industrial es fixa en quatre mil dues-


