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per la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, 
i les seves normes de desplegament.

Article tercer

Constitueix el fet imposable de les taxes acadèmiques 
la prestació per part dels centres públics dels serveis que 
figuren a l’article 6è d’aquesta llei, corresponents al curs 
d’orientació universitària, escoles d’idiomes, conservato-
ris de música i escoles d’art dramàtic, dansa, cant, cerà-
mica i restauració.

Article quart

Són subjectes passius les persones que sol·licitin o 
aquelles a qui es prestin els serveis esmentats a l’article 
anterior.

Article cinquè

U. Les taxes acadèmiques es meriten en el moment 
de sol·licitar els corresponents serveis o en el moment de 
la seva prestació quan es realitzin sense necessitat de 
petició prèvia.

Dos. El pagament de les taxes que s’hagin meritat es 
pot fraccionar en els casos i en la forma que s’estableixi 
per reglament.

Tres. Les taxes són objecte d’autoliquidació pel sub-
jecte passiu, i per reglament s’han de determinar la forma 
i el termini de presentar-la.

Article sisè

La quantia de les taxes per als diferents conceptes és 
la següent:
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Alumnes de centres HAbili-
tAts, recOneguts, AutOritzAts 

O lliures, i Alumnes  
d’ensenyAment lliure

Inscripció (primera vegada) 
Drets examen (per assigna-
tura) .....................................
Serveis generals ................
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90
720

1.450

1.170
540

1.050

90
720

1.450
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exAmen de revàlidA O Aptitud

Alumnes oficials i lliures ... – 3.500 5.450 –

cursOs mOnOgràfics

Per mes ............................... – 3.930 3.930 3.930

15278 LLEI 12/1987, de 2 de juliol, sobre establiment 
de la gratuïtat dels estudis de batxillerat, for-
mació professional i arts aplicades i oficis artís-
tics als centres públics i l’autonomia de gestió 
econòmica dels centres docents públics no 
universitaris. («BOE» 158, de 3-7-1987.)

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.
La Constitució espanyola, a l’article 27.4, estableix que 

«l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït». Encara que la 
plena escolarització dels nens compresos entre els sis i els 
catorze anys ja és una realitat des de fa temps, la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, 
ha garantit la gratuïtat d’aquest ensenyament bàsic.

Paral·lelament a això, s’ha accentuat els últims anys la 
tendència a la generalització de l’escolarització dels joves 
fins als setze anys, la qual cosa aconsella la supressió de les 
taxes acadèmiques per als alumnes que cursin estudis de 
batxillerat, formació professional i arts aplicades i oficis 
artístics en centres públics, així com la de les que estan abo-
nant els alumnes que cursen aquests estudis en centres pri-
vats. Tot això amb la finalitat de fer efectiu el dret que tots 
tenen a accedir a nivells superiors d’educació, segons el que 
disposa l’article 1r, 2, de la dita Llei orgànica.

D’altra banda, l’article 27.7 de la Constitució reconeix 
el dret dels professors, dels pares i, si s’escau, dels alum-
nes, a intervenir en el control i la gestió dels centres sos-
tinguts amb fons públics. Per la seva banda, la Llei orgà-
nica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, 
atribueix, a l’article 42.1, c), al Consell Escolar dels centres 
l’aprovació del seu pressupost.

Aquesta Llei aspira a extreure les màximes conse-
qüències dels preceptes esmentats, de manera que, junta-
ment amb una reordenació i homogeneïtzació de les taxes 
acadèmiques, s’assoleixi la necessària autonomia de ges-
tió econòmica dels centres docents públics, tant pel que 
fa a l’elaboració i aprovació del seu pressupost com al 
contingut i modificacions d’aquest, sense perjudici, natu-
ralment, del control indispensable que comporta la utilit-
zació de recursos públics.

CAPíTOL PRIMER

De la supressió de les taxes acadèmiques en els 
estudis de batxillerat, formació professional i arts 

aplicades i oficis artístics

Article primer

U. Els estudis de batxillerat, formació professional i arts 
aplicades i oficis artístics són gratuïts als centres públics, i no 
estan subjectes al pagament de taxes acadèmiques.

Dos.  Tampoc no estan subjectes al pagament 
d’aquestes taxes els alumnes dels centres privats que cur-
sin aquests estudis.

CAPíTOL II

De les taxes acadèmiques
Article segon

Les taxes acadèmiques es regeixen pel que disposa 
aquesta Llei i, en el que no s’oposi al que aquesta regula, 
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del Consell Escolar sobre l’aplicació que es fa dels 
recursos totals, que substitueix els justificants origi-
nals. Aquests justificants queden a disposició del Tribu-
nal de Comptes i de la Intervenció General de l’Admi-
nistració de l’Estat per a la realització de les 
comprovacions oportunes en l’àmbit de les seves res-
pectives competències. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Aquesta Llei no és aplicable a les comunitats 
autònomes que es trobin en el ple exercici de competèn-
cies en les matèries pròpies d’aquesta.

Segona.–La Llei de pressupostos generals de l’Estat 
pot modificar les exempcions i la quantia de les taxes a 
què es refereix aquesta Llei.

DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera.–Mentre no entrin en vigor les disposicions 
reglamentàries per a l’execució d’aquesta Llei, són aplica-
bles les actuals normes reglamentàries que no estiguin en 
contradicció amb els seus preceptes.

Segona.–Són aplicables als serveis sol·licitats abans 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei els decrets 1636/1959, 
de 23 de setembre, sobre taxes administratives, i 
4290/1964, de 17 de desembre, de regulació de les taxes 
acadèmiques.

DISPOSICIó DEROGATòRIA

Llevat del que estableix la disposició addicional pri-
mera, queden derogats els decrets 1636/1959, de 23 de 
setembre, i 4290/1964, de 17 de desembre, i totes les altres 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a 
aquesta Llei.

DISPOSICIONS fINALS

Primera.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i té efectes, en 
tot cas, per al curs acadèmic 1987/1988.

Segona.–S’autoritza el Govern a dictar totes les dispo-
sicions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquesta Llei.

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 2 de juliol de 1987.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
fELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Article setè

Són aplicables a les taxes a què es refereix aquesta 
Llei els beneficis fiscals vigents per a les taxes que se 
suprimeixen.

Article vuitè

U. El procediment de gestió i liquidació de les taxes 
acadèmiques s’ha de determinar per reglament, i el Minis-
teri d’Educació i Ciència està obligat a ingressar al Tresor 
el resultat de la seva recaptació.

Dos. La falta de pagament, total o parcial, de les 
taxes acadèmiques dóna origen a la denegació o anul-
lació de la matrícula.

CAPíTOL III

De l’autonomia de gestió econòmica dels centres 
docents públics no universitaris

Article novè

Els centres docents públics no universitaris disposen 
d’autonomia en la seva gestió econòmica en els termes 
que s’estableixen en aquesta Llei.

Article deu

Els ingressos que els centres docents puguin obtenir 
derivats de la prestació de serveis diferents dels gravats 
per les taxes que regula aquesta Llei, així com els produïts 
per llegats, donacions i venda de béns, es poden aplicar a 
les seves despeses de funcionament.

Article onze

Correspon al Consell Escolar del centre aprovar l’apli-
cació a les despeses de funcionament dels ingressos a 
què es refereix l’article anterior.

Article dotze

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar 
l’estructura i periodicitat del compte de gestió que els 
centres docents públics no universitaris han de retre 
davant el Ministeri d’Educació i Ciència i la seva aplicació 
a pressupost. 

Article tretze

La justificació del compte de gestió a què es refe-
reix l’article anterior es pot fer per mitjà d’un certificat 


