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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

3136 REIAL DECRET 135/2002, d’1 de febrer, pel
qual s’estableixen les condicions bàsiques per
les quals es regeixen les proves que preveu
l’article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, per a l’obtenció del títol de graduat
en educació secundària per les persones més
grans de divuit anys d’edat. («BOE» 41,
de 16-2-2002.)

L’article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema educatiu, esta-
bleix que les administracions educatives, en les condi-
cions que s’estableixin a aquest efecte, han d’organitzar
periòdicament proves per valorar les capacitats generals
pròpies de l’educació bàsica, perquè les persones més
grans de divuit anys puguin obtenir directament el títol
de graduat en educació secundària i amb això l’opor-
tunitat d’accedir als nivells o els graus dels ensenyaments
no obligatoris, com indica l’article 53.1 de la Llei esmen-
tada.

Entre les matèries sobre les quals la Constitució reser-
va expressament competència exclusiva a l’Estat hi ha
la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i
homologació dels títols acadèmics i professionals (CE
149.1.30a). Així mateix, segons especifica la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’e-
ducació, en la disposició addicional primera.2.c), corres-
pon a l’Estat, «en tot cas i per la seva pròpia naturalesa»,
la regulació de les condicions per a l’obtenció, l’expedició
i l’homologació de títols acadèmics i professionals vàlids
en tot el territori espanyol.

Correspon, doncs, a l’Estat, en virtut d’aquesta com-
petència, que li reserven en exclusiva les normes supe-
riors esmentades, establir les condicions en què s’han
de portar a terme les proves que preveu l’article 52.3
de la Llei 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, perquè, en regular els aspectes
bàsics aquestes proves, conduents a l’obtenció directa
del títol de graduat en educació secundària, es regulen
les condicions d’obtenció d’un títol acadèmic.

D’altra banda, les normes estatals bàsiques que regu-
len els procediments d’obtenció de títols als quals corres-
pon la mateixa validesa en tot el territori espanyol, han
de fer-ho en termes que assegurin la igualtat bàsica de
tots el que en qualsevol part del territori espanyol (CE
149.1.1a) se sotmetin al procés corresponent. I en
aquest cas, pel mateix motiu, la norma ha d’assegurar
aquesta igualtat bàsica a totes les persones més grans
de divuit anys d’edat que, en qualsevol part del territori
esmentat, s’acullin a la possibilitat d’obtenir el títol de
graduat en educació secundària mitjançant la realització
de les proves que preveu l’article 52.3 de la Llei 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
Correspon, doncs, a l’Estat la regulació bàsica d’aquesta
matèria també en virtut de la competència que li con-
fereix, així mateix, en exclusiva, la Constitució, posats
en relació els seus articles 149.1.1a i 27a, per garantir
les condicions bàsiques d’igualtat de tots en l’exercici
del dret fonamental a l’educació, i correspon al Govern
aprovar la norma reglamentària oportuna.

Sens perjudici dels títols competencials anteriors,
aquest Reial decret s’exigeix per la necessitat de donar
compliment al que preveu l’article 16.3 del Reial decret
986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu,

en la redacció que fa del precepte esmentat l’article únic,
apartat 5, del Reial decret 173/1998, de 16 de febrer,
i d’acord amb el qual les proves de què es tracta han
de ser organitzades per les administracions educatives
a partir de l’any acadèmic 2000-2001.

En aquesta norma s’estableix, d’acord amb el que
disposa el mateix article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, que a les proves esmentades s’han de
valorar les capacitats generals pròpies de l’educació bàsi-
ca i, en concret, les que s’especifiquen a l’article 19
de la Llei orgànica esmentada, considerades, així mateix
en la seva correspondència amb els continguts curri-
culars terminals establerts o que s’estableixin específi-
cament per a l’educació de les persones adultes.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han
estat consultades les comunitats autònomes i han emès
informe el Consell Escolar de l’Estat i el Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 1 de febrer de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular les con-
dicions per les quals s’han de regir les proves per a
l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
per les persones més grans de divuit anys, d’acord amb
l’article 52.3 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.

Article 2. Convocatòries.

Les proves tenen dues convocatòries anuals i corres-
pon a les administracions educatives l’organització i el
desenvolupament.

Article 3. Estructura i qualificació de les proves.

Les proves tenen per objecte valorar les capacitats
corresponents als objectius generals propis de l’educació
secundària obligatòria i, a fi d’adaptar-les a les carac-
terístiques de les persones a les quals van destinades,
s’han d’adequar en l’estructura i en el sistema de qua-
lificació al que estableixen els punts següents:

1. Estructura. Les proves versen sobre les àrees i
matèries incloses en els grups següents:

1r Grup lingüístic. Comprèn els exercicis de cada
una de les àrees o matèries de:

a) Llengua castellana i literatura.
b) Llengua cooficial de les comunitats autònomes

respectives, si s’escau.
c) Llengua estrangera.
2n Grup cientificotecnològic. Comprèn els exercicis

de cada una de les àrees o matèries de:
a) Matemàtiques.
b) Ciències de la naturalesa.
c) Tecnologia.
3r Grup de ciències socials. Comprèn els exercicis

de cada una de les àrees o matèries de:
a) Ciències socials, geografia i història.
b) Dues àrees que determinin les administracions

educatives de les respectives comunitats autònomes.
2. Qualificació:
1r La qualificació ha de ser global per a cada un

dels grups establerts a l’apartat anterior i s’ha de fer
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en els termes d’insuficient, suficient, bé, notable i excel-
lent.

2n Els alumnes que aproven els tres grups superen
la prova, per la qual cosa compleixen els requisits per
obtenir del títol de graduat en educació secundària i
han de ser proposats pel tribunal davant l’autoritat admi-
nistrativa corresponent per a l’expedició del títol.

3r En cas que no superin els tres grups, els candidats
mantenen per a convocatòries successives les qualifi-
cacions dels grups aprovats, que tenen validesa en tot
el territori nacional.

4t Als aspirants que hagin aprovat algun dels grups
establerts se’ls ha d’expedir una certificació que acrediti
el grup o els grups aprovats, amb indicació de la qua-
lificació obtinguda.

Article 4. Tribunals i proposta d’expedició de títols.

Per aplicar i avaluar les proves a què es refereix aquest
Reial decret, s’han de constituir tribunals compostos per
membres del cos de professors d’ensenyament secun-
dari. Concloses les proves, els tribunals han de remetre
a les autoritats educatives que correspongui les actes
d’avaluació de les proves i les propostes d’expedició del
títol dels aspirants que les hagin superat.

Disposició transitòria primera. Aplicació dels contin-
guts de les proves per les comunitats autònomes.

Fins que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport no
estableixi els continguts bàsics sobre els quals han de
versar aquestes proves, les comunitats autònomes han
d’aplicar els continguts que hagin elaborat o elaborin
per a la seva realització, tenint en compte les carac-
terístiques i els interessos de les persones adultes.

Disposició transitòria segona. Desenvolupament de les
proves convocades.

Totes les proves que a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret hagin estat convocades en el curs
2001-2002, a l’empara del que disposa l’article únic,
apartat 5.3, del Reial decret 173/1998, de 16 de febrer,
s’han de fer segons la seva convocatòria.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, d’aplicació en tot el territori
nacional, es dicta a l’empara del que preveuen l’arti-
cle 149.1.1a i 30a de la Constitució espanyola i la
disposició addicional primera.2.c) de la Llei orgàni-
ca 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport i les autoritats
corresponents de les comunitats autònomes han de dic-
tar, en l’àmbit de les seves competències respectives,
totes les disposicions que siguin necessàries per al des-
plegament i l’execució del que estableix aquest Reial
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 1 de febrer de 2002.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3137 REIAL DECRET 163/2002, de 8 de febrer,

pel qual es regulen els requisits i el proce-
diment per a l’obtenció, per les societats
concessionàries d’autopistes nacionals de
peatge, de les autoritzacions per a la realit-
zació d’activitats en matèria d’infraestructures
de transport i de comunicacions. («BOE» 41,
de 16-2-2002.)

La Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, con-
servació i explotació d’autopistes en règim de concessió,
estableix, a l’article 8.2, segons la redacció que en fa
l’article 59.dos de la Llei 55/1999, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
l’obligació de l’adjudicatari de la concessió de constituir,
en el termini i amb els requisits que estableixin els plecs
de la concessió, una societat anònima de nacionalitat
espanyola amb la qual aquella s’ha de formalitzar, i que
tingui com a finalitat el compliment de l’objecte de la
concessió tal com el defineix l’article 1 de la mateixa
Llei, així com, potestativament, de qualssevol altres con-
cessions de carreteres que en el futur li puguin atorgar
a Espanya.

A més del compliment de l’objecte de la concessió,
que constitueix la finalitat primordial de la societat con-
cessionària, el mateix article 8.2 de la Llei 8/1972 preveu
que formin part de l’objecte social d’aquestes societats
altres activitats i, en particular, el paràgraf tercer admet
que duguin a terme, directament o a través d’empreses
filials o participades, d’activitats en relació amb infraes-
tructures de transport i de comunicacions prèvia auto-
rització administrativa, en els termes i d’acord amb el
procediment que es determini per reglament.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el que
estableix el precepte legal esmentat i regula els termes
de l’autorització administrativa prevista per garantir el
compliment de l’objecte primordial de la societat. Des
d’aquesta perspectiva el Reial decret aborda els requisits
que han de complir les societats concessionàries d’au-
topistes de titularitat estatal que facin ús d’aquesta facul-
tat i el procediment al qual s’han d’ajustar les seves
so�icituds. En particular, i d’acord amb el paràgraf cinc
de l’article 8.2 de la Llei 8/1972, es regula la forma
en què s’han de portar els comptes separats de les acti-
vitats diferents de la corresponent a les concessions
preexistents.

D’altra banda, és objecte d’una regulació específica
el règim de compartició de les infraestructures de comu-
nicacions de les autopistes. Com a activitat de comu-
nicacions, estan dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial
decret totes les activitats que superen els serveis neces-
saris per a l’explotació de l’autopista. A més, es fa neces-
sari instrumentar un procediment específic que permeti
compatibilitzar els drets d’ocupació del domini públic
dels titulars de llicències per insta�ar xarxes públiques
de telecomunicacions amb les dels concessionaris d’au-
topistes, en particular, quan les exigències de protecció
del domini públic viari imposen la utilització compartida
de les infraestructures de comunicacions existents.

Finalment, en la tramitació del projecte s’ha procedit
a donar audiència a les societats concessionàries d’au-
topistes nacionals de peatge i s’ha demanat igualment
l’informe del Consell Assessor de les Telecomunicacions
i de la Societat de la Informació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment
i de la ministra de Ciència i Tecnologia pel fa a l’article 9
i la disposició transitòria única, amb l’aprovació prèvia
del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 8 de febrer de 2002,


