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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

10002 REIAL DECRET 1318/2004, de 28 de maig,
pel qual es modifica el Reial decret
827/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix
el calendari d’aplicació de la nova ordenació
del sistema educatiu, establerta per la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació. («BOE» 130, de 29-5-
2004.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, estableix a la disposició addicional
primera que el Govern, amb la consulta prèvia a les comu-
nitats autònomes, ha d’aprovar el calendari d’aplicació
de l’esmentada Llei orgànica i que aquest té un àmbit
temporal de cinc anys a partir de l’entrada en vigor de
la Llei. De conformitat amb aquesta disposició, es va
dictar el Reial decret 827/2003, de 27 de juny, pel
qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova orde-
nació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.
En el text esmentat es va fixar el calendari temporal
de l’aplicació, que abraça des de les mesures que ja
s’han iniciat durant el present any acadèmic 2003-2004
fins a les que s’hagin d’iniciar, finalment, en el curs
2007-2008.

No obstant això, diverses circumstàncies fan acon-
sellable, sense detriment de la vigència de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, que el Govern procedeixi,
en l’exercici de les atribucions que li encomana la
mateixa Llei, a un reajustament parcial del calendari d’a-
plicació establert a l’esmentat Reial decret.

D’una banda, hi ha comunitats autònomes que han
manifestat trobar-se davant dificultats importants per fer
front a una part de les exigències del desplegament de
la Llei, així com per a l’adopció d’altres mesures neces-
sàries per a la implantació del nou sistema en els terminis
establerts en el Reial decret 827/2003, de 27 de juny.
Si no són tingudes en compte les circumstàncies esmen-
tades ni ateses les demandes plantejades, es podrien
produir problemes per a una gestió eficaç del servei de
l’educació i per al funcionament del sistema educatiu,
per la qual cosa és convenient diferir a cursos posteriors
l’aplicació d’algunes de les mesures previstes pel Reial
decret 827/2003, de 27 de juny.

D’altra banda, la voluntat feta pública pel Govern de
la Nació d’instar en els pròxims mesos davant les Corts
Generals la modificació de determinats continguts de
la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, també
fa aconsellable, i sempre a l’empara de la flexibilitat que
li atorga l’esmentada disposició addicional primera, no
forçar en aquest moment l’aplicació de determinats
aspectes de la Llei que podrien ser la causa d’una situació
d’inseguretat i inestabilitat gens aconsellables en un ser-
vei com el de l’educació. D’aquesta manera, és possible
obrir un període de reflexió i consulta amb els sectors
de la comunitat escolar i amb les administracions edu-
catives, en pro del consens desitjable en qualsevol refor-
ma educativa que, en cas contrari, podria quedar obs-
taculitzat.

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
i Ciència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 28 de maig de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del calendari de la nova orde-
nació del sistema educatiu.

El calendari de la nova ordenació del sistema edu-
catiu, establert pel Reial decret 827/2003, de 27 de
juny, queda modificat en els termes següents:

U. Queda diferida a l’any acadèmic 2006-2007 l’a-
plicació de les mesures previstes per a l’any acadèmic
2004-2005 en els articles 2, 5, 9, 15.1, 15.3, 15.4,
15.5, 15.7 i disposició addicional segona del Reial decret
827/2003, de 27 de juny.

Dos. Queda diferida a l’any acadèmic 2007-2008
l’aplicació de les mesures previstes per als anys aca-
dèmics 2005-2006 i 2006-2007 en els articles 6, 7
i 9 del Reial decret 827/2003, de 27 de juny.

Tres. S’apliquen a partir dels anys acadèmics esta-
blerts pel Reial decret 827/2003, de 27 de juny, totes
les previsions contingudes en aquest diferents de les
incloses en els apartats anteriors.

Quatre. La referència que es fa a la disposició tran-
sitòria primera, ensenyaments de religió, del Reial decret
827/2003, de 27 de juny, als anys acadèmics
2004-2005 i 2005-2006 s’amplia als anys acadèmics
2006-2007 i 2007-2008.

Cinc. Només les administracions educatives que
hagin anticipat al curs 2003-2004 la implantació de l’e-
ducació preescolar poden fer la implantació esmentada
en cursos posteriors. En aquest cas, els possibles con-
certs, convenis o subvencions aplicables als centres de
primer cicle d’educació infantil es refereixen als ense-
nyaments d’educació preescolar.

Disposició addicional única. Aplicació de normes de
desplegament de la Llei 10/2002, de 23 de desem-
bre.

L’aplicació del que disposen els reials decrets
828/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen els
aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar,
829/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen els
ensenyaments comuns de l’educació infantil, 830/2003,
de 27 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments
comuns de l’educació primària, 831/2003, de 27 de
juny, pel qual s’estableixen l’ordenació general i els ense-
nyaments comuns de l’educació secundària obligatòria,
i 832/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen l’or-
denació general i els ensenyaments comuns del batxi-
llerat, queda condicionada als nous terminis establerts
en aquest Reial decret per a l’entrada en vigor de les
etapes respectives, llevat pel que fa a les mesures sobre
avaluació, promoció i obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria, anticipades i en vigor
d’acord amb el que estableix la disposició addicional
primera del Reial decret 827/2003, de 27 de juny.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, que es dicta a l’empara del que
disposa l’article 149.1.1a i 30a de la Constitució espa-
nyola, de la disposició addicional primera.2 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, i en virtut de l’habilitació que confereix al
Govern la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació, en la disposició addicional pri-
mera, té el caràcter de norma bàsica.
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Disposició final segona. Habilitació per al desplega-
ment normatiu.

Correspon al ministre d’Educació i Ciència, sense per-
judici del que disposin les comunitats autònomes en l’àm-
bit de les seves competències, dictar totes les dispo-
sicions que siguin necessàries per al desplegament i
l’execució del que disposa aquest Reial decret.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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, 28 de maig de 2004.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS


