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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 7030 REAL DECRETO 423/2005, do 18 de abril, polo 
que se fixan as ensinanzas comúns do nivel 
básico das ensinanzas de idiomas de réxime 
especial, reguladas pola Lei orgánica 10/2002, 
do 23 de decembro, de calidade da educación. 
(«BOE» 103, do 30-4-2005.)

A Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de cali-
dade da educación, regulou nos seus artigos 49, 50 e 51 
as ensinanzas de idiomas que se imparten nas escolas 
oficiais de idiomas. A estrutura destas ensinanzas que-
dou establecida polo Real decreto 944/2003, do 18 de 
xullo, en que se desenvolve a súa organización en tres 
niveis: básico, intermedio e avanzado, tal como previra 
a propia lei.

La Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de cali-
dade da educación, determina no seu artigo 8 que, en 
relación coas ensinanzas reguladas pola lei, o Goberno 
fixará as ensinanzas comúns que constitúen os elemen-
tos básicos do currículo e que deberán respectar as 
porcentaxes establecidas con carácter xeral no propio 
artigo. O horario máximo para as ensinanzas comúns 
de idiomas quedou establecido no artigo 5.2 do Real 
decreto 944/2003, do 18 de xullo.

A implantación do nivel básico das ensinanzas de 
idiomas está prevista para o comezo do curso 2005-2006, 
de acordo co Real decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo 
cal se establece o calendario de aplicación da nova orde-
nación do sistema educativo establecida pola Lei orgánica 
10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación.

Por todo iso, procede fixar as ensinanzas comúns das 
ensinanzas de idiomas de nivel básico que se deberán 
cursar nas escolas oficiais de idiomas. Procede, así 
mesmo, establecer os efectos do certificado correspon-
dente a este nivel básico, en cumprimento do disposto no 
artigo 49.2 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de calidade da educación, que asocia tal decisión á deter-
minación das ensinanzas comúns correspondentes.

Os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de 
idiomas responden ás propostas do Marco Común 
Europeo de referencia para as linguas e, desde esta pers-
pectiva, comportan un enfoque esencialmente comunica-
tivo.

No proceso de elaboración deste real decreto foron 
consultadas as comunidades autónomas e emitiron 
informe o Consello Escolar do Estado e o Ministerio de 
Administracións Públicas.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación 
e Ciencia, de acordo co Consello de Estado e logo de deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do día 
15 de abril de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto fixar as ensinanzas 
comúns que deberán formar parte dos currículos que as 
administracións educativas establezan para o nivel básico 
das ensinanzas de réxime especial los idiomas seguintes: 
alemán, árabe, chinés, danés, finés, francés, grego, inglés, 
irlandés, italiano, xaponés, neerlandés, portugués, roma-
nés, ruso, sueco, así como das linguas cooficiais das 
comunidades autónomas e do español como lingua 
estranxeira.

Artigo 2. Elementos básicos do currículo.

As ensinanzas comúns, que constitúen os elementos 
básicos do currículo, ás cales se refire o artigo anterior son as 
que se inclúen no anexo.

Artigo 3. Certificado de nivel básico.

1. O certificado acreditativo de ter superado o nivel 
básico, nos termos previstos no Real decreto 944/2003, do 
18 de xullo, polo que se establece a estrutura das ensinan-
zas de idiomas de réxime especial reguladas pola Lei orgá-
nica 10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educa-
ción, permitirá o acceso ás ensinanzas de nivel intermedio 
do idioma correspondente.

2. Os titulares do certificado do nivel básico poderán 
ser eximidos das probas de competencia en idiomas que 
establezan as administracións públicas e que correspondan 
a este nivel de competencia.

3. As administracións educativas determinarán a valo-
ración do certificado do nivel básico nos procesos de recoñe-
cemento de méritos que xestionen.

Artigo 4. Adaptación a persoas con discapacidade.

Para a obtención dos certificados por parte dos alumnos 
con discapacidade teranse en conta os principios de igual-
dade de oportunidades, non-discriminación e compensación 
de desvantaxes. Os procedementos que se establezan para a 
obtención do certificado do nivel básico conterán as medidas 
que resulten necesarias para a súa adaptación ás necesida-
des especiais destes alumnos.

Disposición derradeira primeira. Calendario de aplicación.

Engádeselle un novo parágrafo ao artigo 11 del Real 
decreto 827/2003, do 27 de xuño, polo que se establece o 
calendario de aplicación da nova ordenación do sistema 
educativo, establecida pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de 
decembro, de calidade da educación, coa siguiente redac-
ción:

«As administracións educativas poderán demorar 
ata o curso 2006-2007 a implantación dos cursos 1.º e 
2.º do nivel básico, no suposto de que dificultades de 
ordenación académica ou doutro tipo o aconsellen.»

Disposición derradeira segunda. Título competencial.

Este real decreto, que se dita ao abeiro do previsto no 
artigo 149.1.1.ª e 30.ª da Constitución española e na disposi-
ción adicional primeira.2.c) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de 
xullo, reguladora do dereito á educación, ten carácter de 
norma básica.

Disposición derradeira terceira. Desenvolvemento regula-
mentario.

O ministro de Educación e Ciencia poderá ditar, no 
ámbito das súas competencias, as normas que sexan preci-
sas para a aplicación e desenvolvemento do establecido 
neste real decreto.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 18 de abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 
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