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O ensino básico é obrigatorio e
gratuíto. Este principio, estableci-
do no artigo 27.4 da Constitución
española, é xa unha realidade
desde hai tempo no noso país,
como o é a plena escolarización,
polo tanto, dos nenos entre 6 e 16
anos. Neste senso é fundamental a
Lei 8/1985, do 3 de xullo, regula-
dora do dereito á educación, que
veu desenvolve-lo mencionado
artigo da nosa Constitución. Pero
esta mesma Lei prevé, no artigo 1,
apartado Un, que a educación bási-
ca «...será obrigatoria e gratuíta no
nivel de Educación Xeral Básica e,
no seu caso, na Formación Profe-
sional de primeiro grao, así como
nos demais niveis que a Lei esta-
bleza».

Esta previsión que contén a Lei
8/1985 non fai máis que recolle-la
tendencia experimentada nos últi-
mos anos no seo da sociedade civil
á xeneralización da escolarización
dos xoves ata os 16 anos.

Esta Lei trata precisamente de
avanzar nesa tendencia suprimin-

do as taxas académicas para os
alumnos que cursen estudios de
Bacharelato, Formación Profesio-
nal e Artes Aplicadas e Oficios
Artísticos en centros públicos, así
como as que veñen aboando os
alumnos que cursan os men-
cionados estudios en centros pri-
vados, sempre e cando as ensinan-
zas que impartan sexan de interese
e estean en consonancia coas
necesidades de Galicia.

Do mesmo xeito, esta medida
contribúe a facer realidade o derei-
to de todos a acceder a niveis
superiores de educación, como se
establece no artigo 1.2 da Lei
8/1985.

A Constitución establece, así
mesmo, no seu artigo 27.7 o derei-
to dos profesores, dos pais e, no
seu caso, dos alumnos a interviren
no control e xestión dos centros de
ensino sostidos pola Admi-
nistración con fondos públicos,
nos termos que a Lei estableza.
Este dereito plasmouse no artigo
41.1 da Lei orgánica 8/1985, do 3
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de xullo, ó lle atribuír ó Consello
Escolar dos centros a aprobación
do seu presuposto, principio este
recollido tamén no artigo 56, apar-
tado e), do Decreto 107/1986, do
10 de abril, polo que se regulan os
órganos de goberno dos centros
públicos de ensino non universita-
rio, dictado en desenvolvemento
da Lei 8/1985, para o ámbito da
Comunidade Autónoma de Gali-
cia. Deste modo conságrase legal-
mente a necesaria autonomía de
xestión económica dos centros
docentes públicos, e permíteselles
ós centros tanto a elaboración e
aprobación do presuposto coma o
contido e a modificación do
mesmo.

Tódalas modificacións legais
consideradas na presente Lei teñen
amparo no propio Estatuto de
Autonomía de Galicia e na Lei
orgánica de financiamento das
Comunidades Autónomas. O pri-
meiro establece, no seu artigo 3.1,
que «é da competencia plena da
Comunidade Autónoma Galega a
regulación e administración do
ensino en toda a súa extensión,
niveis e graos, modalidade e espe-
cialidade, no ámbito das súas
competencias...».

Do mesmo xeito o artigo 6.1 da
Lei orgánica 8/1980, do 22 de
setembro, establece que «as Co-
munidades Autónomas poderán
establecer e esixi-los seus propios
tributos de acordo coa Constitución
e as leis» e que «cando o Estado ou
as Corporacións Locais transfiran
ás Comunidades Autónomas bens

de dominio público para a utili-
zación dos cales estivesen estable-
cidas taxas, ou competencias que
ó seren executadas ou desenvolvi-
das presten servicios ou realicen
actividades igualmente gravadas
con taxas, aqueles e mais estas
consideraranse como tributos pro-
pios das respectivas Comunida-
des».

A presente Lei aspira a darlles
cabal curso ós referidos preceptos,
de xeito que, xunto a unha reorde-
nación e homoxeneización das
taxas académicas, se acade a nece-
saria autonomía de xestión econó-
mica dos centros docentes públi-
cos, tanto no que se refire á
elaboración e aprobación de pre-
supostos coma ó contido e modifi-
cacións do mesmo, sen prexuício,
naturalmente, do indispensable
control que o emprego de recursos
públicos leva consigo.

Na agarda dunha máis profunda
reordenación do sistema educati-
vo, esta Lei debe posibilitar unha
maior democratización no acceso
ós bens culturais para tódolos
cidadáns de Galicia ó eliminar
algúns dos atrancos tradicional-
mente opostos ó maior desenvol-
vemento cultural da sociedade
galega.

Por todo o exposto, o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu Pre-
sidente, promulgo, en nome de El-
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-Rei, a Lei pola que se establece a
gratuidade dos estudios de Bacha-
relato, Formación Profesional e
Artes Aplicadas e Oficios Artísti-
cos nos centros públicos e a auto-
nomía de xestión económica dos
centros docentes públicos non uni-
versitarios.

Capítulo I

Da gratuidade dos 
estudios de Bacharelato,

Formación Profesional e Artes
Aplicadas e Oficios Artísticos 

nos centros públicos

Artigo 1

Un.— Os estudios de Bachare-
lato, Formación Profesional e
Artes Aplicadas e Oficios Artísti-
cos serán gratuítos nos centros
públicos, e non estarán suxeitos ó
pagamento de taxas académicas.

Dous.— Tampouco estarán suxei-
tos ó pagamento das ditas taxas os
alumnos dos centros privados que
cursen os mencionados estudios.(1)

Capítulo II

Das taxas académicas

Artigo 2

As taxas académicas rexeranse
polo disposto na presente Lei e, en

canto non se opoña ó regulado
nesta, pola Lei 230/1963, do 28 de
decembro, xeral tributaria, e polas
súas normas de desenvolvemento.

Artigo 3

Constitúe o feito imponible das
taxas académicas a prestación
polos centros públicos dos servi-
cios que figuran no artigo 6 desta
Lei, correspondentes ó Curso de
Orientación Universitaria, Escolas
de Idiomas e Conservatorios de
Música, así como a outras modali-
dades e centros de estudio que no
futuro poidan existir en Galicia,
tales como Escolas de Arte
Dramática, Danza, Canto, Cerámi-
ca e Restauración.

Artigo 4

Son suxeitos pasivos as persoas
que soliciten ou ás que se lles
presten os servicios mencionados
no artigo anterior.

Artigo 5

Un.— As taxas académicas
deberanse a partir do momento no
que se soliciten os correspondentes
servicios ou desde o momento da
súa prestación cando se realicen
sen necesidade de petición previa.

Dous.— O pagamento das taxas
que se deban poderá fraccionarse
nos dous casos e na forma que se
estableza regulamentariamente.

Tres.— As taxas serán obxecto
de autoliquidación polo suxeito
pasivo, e determinaranse regu-
lamentariamente a forma e os pra-
zos para presentala.
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Artigo 6

A contía das taxas para os dis-
tintos conceptos será a seguinte:

C.O.U. Idiomas Escola
de  Con-

servatorio

Alumnos oficiais
Inscrición (1.ª vez) 1.050 1.450 1.450
Matrícula de curso completo 6.530 — —
Matrícula de disciplinas soltas 750 3.500 2.500
Servicios xerais 920 540 540
Alumnos de centros homologados
Inscrición (1.ª vez) 1.050 — —
Servicios xerais 720 — —
Alumnos de centros habilitados
recoñecidos, autorizados ou libres,
e alumnos de ensino libre
Inscrición (1.ª vez) 1.050 1.450 1.450
Dereito de exame por disciplina 90 1.170 1.170
Servicios xerais 720 540 540
Exame de reválida ou aptitude
Alumnos oficiais ou libres — 3.500 —
Cursos monográficos
Por mes — 3.830 3.820

Artigo 7

Serán aplicables ás taxas a que
se refire esta Lei os beneficios fis-
cais vixentes para as taxas.

Artigo 8

Un.— O procedemento de xes-
tión e liquidación das taxas acadé-
micas determinarase regula-
mentariamente, e queda obrigada
a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria a ingre-
sar no Tesouro da Comunidade
Autónoma de Galicia o resultado
da súa recadación.

Dous.— A falta de pagamento,
total ou parcial, das taxas acadé-
micas dará orixe á denegación ou
anulación da matrícula.

Capítulo III

Da autonomía de 
xestión económica 

dos centros docentes públicos 
non universitarios

Artigo 9

Os centros docentes públicos
non universitarios dispoñerán de
autonomía na súa xestión eco-
nómica nos termos que se estable-
cen na presente Lei.

Artigo 10

Os ingresos que os centros
docentes puidesen obter derivados
da prestación de servicios distintos
dos gravados polas taxas que se
regulan na presente Lei, así como
os producidos por legados, doa-
cións e venda de bens, poderán ser
aplicados ós seus gastos de funcio-
namento.

Os centros docentes poderán
allear, de acordo coas condicións
de mercado, os productos da pro-
pia actividade docente e outros
análogos, e estarán obrigados a
leva-la contabilidade separada das
ditas operacións respecto das
correspondentes ós gastos de fun-
cionamento na forma que determi-
ne regulamentariamente a Conse-
llería de Educación.
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Artigo 11

Correspóndelle ó Consello Es-
colar do centro aproba-la aplica-
ción ós gastos de funcionamento
dos ingresos ós que se refire o arti-
go anterior.

Artigo 12

A Consellería de Economía e
Facenda determinará a estructura e
periodicidade da conta que ren-
derán ante a mesma os centros
docentes públicos non universita-
rios.

Artigo 13

A xustificación da conta á que
se refire o artigo anterior poderá
realizarse por medio dunha certi-
ficación do Consello Escolar sobre
a aplicación dada ós recursos
totais, que substituirá os xustifi-
cantes orixinais. Estes xustifican-
tes quedarán á disposición do
Consello de Contas de Galicia, da
Intervención Xeral da Xunta e do
Tribunal de Contas para a realiza-
ción das comprobacións oportunas
no ámbito das súas respectivas
competencias.

Disposición adicional

Anualmente, a Lei de Presupos-
tos Xerais da Comunidade Autó-
noma de Galicia poderá modifica-
-las exencións e a contía das taxas
a que se refire o artigo 6 da pre-
sente Lei.

Disposición transitoria primeira

A Xunta de Galicia, nun prazo
non superior a tres meses, conta-
dos a partir da entrada en vigor da
presente Lei, dictará as disposi-
cións regulamentarias necesarias
para a súa execución e desenvolve-
mento.

Disposición transitoria segunda

Seranlles de aplicación ós servi-
cios solicitados con anterioridade á
entrada en vigor desta Lei os Decre-
tos 1639/1959, do 23 de setembro,
sobre taxas administrativas, e
4290/1964, do 17 de decembro, de
regulación das taxas académicas.

Disposición derrogatoria 

Quedan derrogados os Decretos
1636/1959, do 23 de setembro, e
4290/1964, do 17 de decembro, e
cantas disposicións de igual ou
inferior categoría se opoñan á pre-
sente Lei.

Disposición derradeira 

A presente Lei entrará en vigor
ó día seguinte da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de
novembro de 1987

Fernando Ignacio González Laxe
Presidente
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